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ردق 188بش 

188هراشا
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یمیقم بیبح  /؟ لک حلصم  تساجک  و  ... 252

یجنپ هجیدخ  / هیاس یب  253دیشروخ 

يرون ماهلا  / ...تمئاق مایق  تمایق  257ات 

هدازربکا ریما   ...«/ اهزور نیا  »258
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هرامش 54 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

54 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

.................................لوا 8 فرح 

..........................هرابود 8 تصرف 

........................ینامسآ 10 ياه  همزمز 

............................هماندورد 10

...................ما 11 هدمآ  وت  يوس  هب 

.............................ضحم 12 رون 

13 سنوم ............................! يا 

13 مروآ ........؟ يور  هک  هب  ینارب  وت  رگ 

......................وت 15 یلجت  راونا 

.................ندوب 17 وت  اب  ياوه  رد 

..............زاین 18 هدروخ  كرت  ياه  تسد 

................................دیما 21

....................اه 22 یتشز  هدنناشوپ 
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23 مباترب ...........؟ هنوگچ  ار  وت  يرود 

..........................نارجه 24 ثیدح 

.........................رون 25 ياه  هخاش  رب 

.......................دیشروخ 25 يامیس 

25 وگب ..................................................................! تلادع  زا  میارب 

..........................باتفآ 27 هعرج  کی 

............................ریما 27 مالک 

...............................لاصو 28 دهش 

..........................تداهش 28 سورع 

29 دوب .....................» تمعن  گنج  »

............................نوخ 30 هسوب 

33 دوب ..................! هیوالهد  راگنا 

............................ات 34 دنتفر 

....................كالپ 35 کی  هیفچ ، کی 

..............................نوتیز 37 مخز 

...................خرس 38 لگ  زور  ادرف ،

.........نزب 39 هرعن  ار  تیاهدرد  هراومه 

...........رادیب 40 ياه  نادجو  یناهج  زور 

..........................وت 41 نوخ  رطع 

..................ناسنا 41 یضرا  تیمامت 
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...................درک 43 میهاوخ  تدازآ 

44 میرادن ............! یساره  گرم  زا  ام 

.......دوشگ 45 یهاوخ  ار  تا  ییاهر  ياه  لاب 

............................رگید 46 یّجح 

.....................رگزاجعا 47 ياه  گنس 

48 میهاوخ ................! یم  ار  نیطسلف 

...................گنس 49 نوخ و  نیمزرس 

...................تسا 50 یندمآ  زور  نآ 

51 هبوت .........................(  ( ناج يالج 

.......................نامیشپ 51 ياه  بش 

.......................یگدنمرش 52 تونق 

56 دنبن ! ار  هبوت  رد  اما  دنیب ، ار  ما  هبوت  هدنورپ 

............................هبوت 58 معط 

59 ایب ...................! یتسکش ؟ هبوت 

............................هبوت 60 لالز 

.......................تسا 61 رید  ادرف 

................راودیما 62 اما  نامیشپ ،

...........................هبوت 67 راهب 

..........ندش 68 ایرد  ات  کشا  ياپ  هب  اپ 

69 هنیمه ...................» اقشاع  قح  »
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هیکرت 101 هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دیعبت 

............................................................................باتفآ 101 دیعبت 

103 دهد ............................................................! مداهج  نذا  رگا  ياو 

104 تثعب )  10  ) مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تافو 

............................................................................هودنا 104 يادلی 
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.....................................................................ردام 107 ییاهنت  جنر 
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..........................................................زاجح 108 ياه  هشوگ  نیشن  هدرپ 

..............................................................تواخس 109 قشع و  يوناب 

.........................................................................وت 110 تافو  مخز 

.....مالسلا 111 هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم 

111 ...وت ............................................................! يادف  مردام  ردپ و 

..................................................................دمآ 113 نیمز  هب  نامسآ 

114 لیمج ....................................................................» ای   » ریسفت

.....هفوک 115 يوس  نب  لیقع  نب  ملسم  تکرح 

..................................................مالسلا 116 هیلع  نیسح  تشونرس  ریفس 

...................................................................................ریفس 117

...............................................................تسا 118 زیخدرمان  هفوک ،
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.......................................................................يرای 126 ياه  تسد 

ملسو 127 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جارعم 

.............................................................دنخبل 127 رون و  ینامیهم  هب 
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.............................ردق 134 بش 

134 ردق ...................................................................! بش  رب  مالس 

...................................................................يزوسب 135 بشما  دیاب 

137 هّللا ..........................................................................» ای  َِکب  »

...................................................................تسا 138 هدوشگ  نامسآ 

......................................................................ییالط 139 ياه  هیناث 

.....مالسلا 140 هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

140 یلع ...........................................................................!» ای  »

...........................................................................قشع 142 هیثرم 

145 دنک ....................................................................! یم  هیرگ  درم 

145 تمونشب .....................................................................؟ هنوگچ 

......................................................................ینارفعز 146 يایرد 
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..................................................................تفاکش 149 تلادع  قرف 

.......................................................................هفوک 150 ياه  هچوک 
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..........................................................................موش 161 ریشمش 

........................................................................بارحم 162 غیت و 

...........................................................................تلادع 163 کشا 

...........................................................................موش 165 هبرض 

.......................................................ریش 166 هساک  ات  هس  ود  اما  حبص 

.........................................................................بارحم 167 دایرف 

...........................................................................دیآ 168 یم  رحس 

نامسآ 169 هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  جورع 

...............................................................دیآ 169 یم  هرابود  وا  و  ... 

....................................................................رهش 171 زا  رتوس  نآ 
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............................................................عونمم 172 تخرد  ياه  هخاش 

......................................................مالسلا 173 هیلع  یلع  یهانتمان  هاگن 
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177 ردص » یسوم  ماما  ، » زرابم یناحور  ندش  دوقفم 
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....ییآ 181 یم  حبص  توارط  زا  يراب  هلوک  اب 

......................شوپدیپس 182 راوس 

..................تلادع 183 میقتسم  شخپ 

185 لک ..............؟ حلصم  تساجک  و  ... 

.....................هیاس 186 یب  دیشروخ 

...............تمئاق 189 مایق  تمایق  ات 

190 اهزور ...................»...  نیا  »

........................راظتنا 191 هداج 

...........................روهظ 1 هدیپس 

لوا فرح 

ادخ مان  هب 

هرابود تصرف 

! ینشور هام  مالس ،

، اعد یباتفآ  ياهزور  مالس ،

! هدجس روش  هداجس و  شطع  ياه  بش 

ناتـسد اما  دـنک ، یم  هلوره  ار  نیمز  يوس  راهچ  ندـش ، هنادواج  يوجتـسج  رد  هک  یناسنا  ناسنا ؛ ندـش  ون  هراـبود  لاـجم  مـالس ،
.دسرب تیدبا  توکلم  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  یگدز ، شاعم  یگّرمزور و 

مینک یتشآ  ادخ  اب  ناگتشرف و  اب  دوخ ، اب  ات  تسا  یتصرف  ناضمر ، و  ... 

میوش زاغآ  ون  زا  میدرگزاب و  ادخ  هب  ات 

میسانشب ار  ندش  هنادواج  ریسم  ات 
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دنوش راشرس  تیدوبع  ياه  سای  رطع  زا  ناماهرحس  ات  تسا  یلاجم  ناضمر ،

دنامب زاب  کیدزن ، تباجا  هب  ياهاعد  يور  هب  ناملد ، ياه  هرجنپ  ات 

دمآ ناضمر 

میربن دای  زا  ار  ادخ  یگّرمزور ، يوت  رازه  رد  ات 

دننامن یقاب  هدروخن  تسد  ناملد ، ياهراگنز  ات 

ددنبن ام  رب  ار  نامسآ  هار  یشومارف ، ياه  هزخ  ات 

! مینک حاتتفا »  » نامبش ره  ینامسآ  ياه  همزمز  رد  ار  دوخ  دیاب 

میهد وشتسش  هزمحوبا »  » لالز ياه  کشا  رد  ار  نامحور 

مینزب دنویپ  ردقلا » هلیل   » يانشور هب  ار  نامهایس  ياهزور 
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! ایادخ

هام نیا  همین  سدقم  دولوم  هب 

« ردق  » هفوکشرپ ياه  بش  هب 

، هفوک بارحم  هبعکلا » ّبر  تزف و   » خرس دایرف  هب  و 

بایرد ار  ام  ياه  تسد 

رادم غیرد  ام  زا  ار  شزرمآ  تصرف 

باریس دوخ  ششخب  بارش  زا  ار  ام  هتسخ  ناج  و 

.نک

ریبدرس

ص:2
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ینامسآ ياه  همزمز 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / هماندورد

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تتمحر ، لوسر  رب  هراـمه  وت ، يوگ  حـیبست  ناگتـشرف  وت و  هک  میناد  یم  ایادـخ !
نیرت هناقـشاع  نیرت و  هناصلاخ  وت ، نامرف  عیطم  میا -  هدروآ  نامیا  وت  دـنمجرا  هداتـسرف  وت و  هب  هک  مه -  ام  دـینک ، یم  راثن  دورد 
نامرف رد  دوخ ، هک  میزاس  یم  شا  هبترم  دنلب  تیب  لها  راوگرزب و  نآ  فیرـش  ناتـسآ  شک  شیپ  ار  شیوخ  ياهدورد  اه و  مالس 

: يدومرف تتیاده  همان 

« امیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَماَء  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو    َ هّللا َّنِا  »

راهم رد  نامریبدـت  هک  نک  دـیپس  شیوخ  تشذـگ  لالز  هب  ار  نامناهانگ  ههایـس  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  رابدرب ! يا  سپ 
.تسا هدش  ریگارف  نام  ِیشکرس  ریثأت و  یب  سفن ،

ات هد  نامرارق  تتمحر  یبآ  ِناگتسشن  یتشک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  شیوخ و  نیرخآ  ریفس  رب  شزرمآ ! هاشداپ  يا 
.میریذپ مارآ  میریگب و  ولهپ  وت  نارفغ  شزرمآ و  زیگنا  طاشن  لحاس  هب 

هتخادگ زا  یشتآ  كدنا  هب  هک  نآ  لاح  دروآ ، بات  ار  وت  میظع  باذع  هنوگچ  فیعض ، مادنا  فیحن و  نت  نیا  اطع ! راگدرورپ  يا 
.ددرگ یم  بات  یب  ییایند ،

« ...ِهَرِخْالا ِءالَِبل  یلاِمتْحا  َْفیَکَف   » اِهتابوُقُع اْینُّدلا َو  ِءالَب  ْنِم  ٍلیلَق  ْنَع  یفْعَض  ُمَْلعَت  َْتنَأ  «َو 

منهج زا  تسرف و  دورد  شا  هیاپ  نارگ  تیب  لها  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  روآ و  محر  روجنر  نت  نیا  فعـض  هب  سپ 
.هد نامتاجن  هانگ ، زا  هتخورفارب 

ص:3
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نیقتم و ياوـشیپ  هک  شفیرـش  نادـناخ  تاـجانم و  روـط  ربـمغیپ  دـنمجرا  حور  رب  ! (1) تـسا میرک  تمارم  مـیظع و  تماـن  هـک  يا 
يرای تسد  ندوب ، ِتخـس  ياه  هندرگ  هرمزور و  ياـه  جـنر  شکاـشک  رد  اـمرف و  راـثن  ناـیاپ  یب  دورد  دـنتُما ، نیدـتهم  رادـمچرپ 

.میوجن ددم  وت  ریغ  زا  مینک و  لّکوت  وت  هب  اهنت  میسارهن ، وت  ریغ  زا  میتسرپب و  ار  وت  اهنت  اهنت و  ات  نک  راثیا  ار  شیوخ 

فرـش نیقی و  رد  يرادـیاپ  هب  ار  اـم  تسرف و  دورد  شموصعم  ناگدـنامزاب  شیوخ و  ناگداتـسرف  متاـخ  رب  رادـیاپ ! راـکوکین  يا 
.امرف نیزم  اضر  ربص و  جنگ  یتسرپاتکی و 

هدازربکا ریما  / ما هدمآ  وت  يوس  هب 

! ایادخ

تنایاپ یب  تمارک  فطل و  دروم  شیپ ، زا  رت  شیب  ار  هدـنامرد  هدـنب  نیا  راب  ره  هک  روبـص ! راـبدرب و  هچ  يا و  هّزنم  كاـپ و  هچ  وت 
! یهد یم  رارق 

! ایادخ

هرفـس رگا  میاسب و  هب  وت  هدجـس  هب  رـس  متـسناوت  یم  هنوگچ  دوبن ، تنارفغ  دیما  رگا  هدـنزیرگ ! ره  هانپ  يا  هدـنیوج و  ره  دـیما  يا 
! زیچ ره  هب  یملاع  دوخ  وت  دنچ  ره  میوگب !؟ تیارب  ...و  میاه  هصغ  میاهدرد ، زا  متسناوت  یم  هنوگچ  دوبن ، هدرتسگ  تتمحر 

! ایادخ

هک يریسم  رد  يوش  میامنهار  دوخ ، وت  ات  ما  هدمآ  ینک ؛ متیاده  يریگب و  ار  ما  هتـسخ  ياه  تسد  مه  راب  نیا  ات  ما  هدمآ  ما ؛ هدمآ 
.درازآ یم  ار  منامیا  دُرت  ياهاپ  نایصع ، هانگ و  خالگنس 

ياـیرد رد  اـت  ینک  مکمک  ینک و  يراـی  ارم  مدرکن ، ادا  یتـساوخ  وت  هک  هنوگ  نآ  ار  تا  یگدـنب  ّقح  دـنچره  مهاوـخ ، یم  وـت  زا 
.موش قرغ  تا  یگدنب 

ص:4
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، وت روضح  هنیآ  موش ؛ هنیآ  ات  يدب ، زا  موش  كاپ  ات  نایـصع ، دنب  زا  مهَِرب  ات  مشچب ؛ ار  یگدازآ  معط  ات  یهد  رارق  شیوخ  هدنب  ارم 
! يرون ره  أشنم  هک 

! اراگدرورپ

تتمحر راس  هلعش  رد  ات  دننک ، یم  زاب  رپ  يا ، هناورپ  نانوچ  ناشتونق ، رد  راب ، ره  هک  ار  یلاخ  ياه  تسد  نیا  ریگب ؛ ار  میاه  تسد 
.دنک یم  ناتسلگ  ار  نورد  هک  یشتآ  رد  دنزوسب ؛

.هانپ یب  ره  هانپ  ییوت  هک  یمیحر ؛ نامحر و  وت  هک  تتمارک  راوج  رد  هدب  مهانپ 

ره وت ، نما  هاگهانپ  زا  ریغ  هک  تدوخ  هانپ  رد  ینک  ملوبق  وت  ات  ما  هدـمآ  هدـنام ، اـج  همه  زا  مدـش و  هدـنار  سک  همه  زا  ادـنوادخ !
! دهد یمن  مناما  بارطضا  نیمز  نیا  ياجک 

! ایادخ

.تنارک یب  تمارک  تمحر و  وت و  هب  دیما  دیما ؛ زا  تسا  ُرپ  ملد  اّما  تسا ، یهت  مناتسد  دنچره 

! ریذپب ارم 

هدازربکا ریما  / ضحم رون 

نم نهذ  نیا  تمکح ؛ کی  رازه و  اـنعم ، ره  زا  تسا و  هتفهن  اـنعم  کـی  رازه و  تماـن ، ره  رد  هک  مناوخب  تماـن  نیمادـک  هب  ار  وت 
.هدنام رد  تسا و  زجاع  تمان  کی  یتح  كرد  زا  هک  تسا 

مظعا مسا  دوخ  وت  نآ ؛ زا  رت  گرزب  ینآ و  زا  رتارف  میوگب ، هچ  ره  هک  مناوخب  تفص  نیمادک  هب  ار  وت 

.یشیوخ

!؟ تسا رصاق  منابز  هک  میوگب  وت  زا  هنوگچ 

! ادنوادخ

رپ و هک  ییاج  نآ  ات  مریگب ؛ جوا  میاشگب و  لاب  تتفرغم  نارک  یب  نامـسآ  رد  ات  ریذـپان ، یگتـسخ  شخبب  ییاه  لاـب  ار  ما  هشیدـنا 
.مریگب نایشآ  اج  نآ  رد  هک  یهلا  برق  هب  دنناسرب  ارم  ملاب ،

! ایادخ

ص:5
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.مراذگب رس  تشپ  ار  یتسرپدوخ  ینیبدوخ و  هار  هروک  مرذگب و  یلد  ود  دیدرت و  مهو و  تاملظ  زا  ات  نک  تیانع  یناوت  ارم  ياهاپ 

یضحم رون  هک  وت  وت ؛ يوس  هب  مودب  ردق  نآ  ات 

.موش قرغ  وحم و  تلازیال  دوجو  رون  رد  ات 

.ناگداتفا يارب  دنشاب  يروای  دننک و  ادیپ  ار  قلخ  راک  زا  هرگ  ندوشگ  ناوت  هک  شخبب  یتردق  میاه  تسد  هب  ایادخ !

دنروخب دنویپ  ملق  اب  ات  نک  یتیانع  میاه  تسد  هب 

.دنشکب فیصوت  هب  ار  وت  زا  يا  همش  ات 

هار دوب و  تلادع  ياسر  نابز  لطاب ، زا  ّقح  هدننک  ادج  راقفلاوذ ، هک  ناس  نآ  هدـب ؛ رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  نانوچ  ار  مملق 
.مالسا ياشگ 

.مناسرب ضحم  رون  هب  مناهرب و  لهج  دنب  زا  ایادخ !

َمَحْرَا ای  َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع ، َِنئازَخ  اْنیَلَعَرُْـشْنلا  َِکتَمْحَر َو  َباْوبَا  اْنیلَع  ُحَْتفا  َو  ِمْهَْفلا ، ِرُوِنب  اْنمِرْکَا  ِمْهَْولا َو  ِتاُملُظ  ْنِم  انْجِرْخا  َّمُهَّللَا 
.نیِمِحاّرلا

ییاضر نسح  !/ سنوم يا 

اه قیاقـش  دـندرک ؛ همزمز  نام  شوگ  رد  یتوهال ، زاوآ  اب  ار  سدـقم  نونج  دـندیدنخ و  اه  قیاقـش  هثداح ، درـس  لـصف  رد  ایادـخ !
.دنامن ور  هار  یب  قشع  زبس  هداج  ات  دنتفر ،

! هتسخ ياه  ناج  سنوم  يا 

ناشیاه مشچ  دوش و  یم  وت  رکذ  يایرد  ناشیاه  بل  دنیوش ؛ یم  ایند  رابغ  زا  نت  دننک و  یم  لگ  وت  رکذ  زبس  هدیپس  رد  تناگدـنب ،
.شاب نامیاهنت  تولخ  سینا  بایرد و  ار  ام  زاین ، هاگ  هب  یناراب ؛ وت  دای  راهب  رد 

قوشعم ترـضح  بلط  رد  هک  یناـج  تسا  هیاـمورف  هچ  درادـن و  رـس  رد  وت  قشع  يادوس  هک  لد  نآ  تسا  تباـجن  یب  هچ  ایادـخ !
.يراد نامزیزع  یگدنب ، رهوگ  نیرتابیز  قشع ، هب  میهاوخ  یم  وت  زا  دشابن ؛
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يریدق نیسحدمحم  /؟ مروآ يور  هک  هب  ینارب  وت  رگ 

! ایادخ

هب ار  مترطف  رازلگ  میارج ، هلعـش  هتخود و  متماق  رب  یگراچیب  هماج  وت ، زا  يرود  قارف و  هدرک و  منت  رب  يراوخ  ساـبل  میاـه  شزغل 
.تسا هدیشک  شتآ 

.نادرگ دابآ  تدوخ  شریذپ  تمحر و  ناراب  اب  ار  ملد  راز  هروش  میوزرآ ! دیما و  هیامرس  يا  مدوصقم و  دصقم و  يا 

! ابوبحم

هتـسکش رپ  لاب و  رب  دیادزب و  ملد  هنیئآ  زا  رابغ  دوخ ، شـشخب  بآ  اب  هک  مرادن  ار  یـسک  وت  زا  ریغ  دنگوس ؛ تا  یگرزب  تزع و  هب 
.دراذگ يوفع  مهرم  مترطف 

! اراگدرورپ

يور هک  هب  ینارب  وت  رگ  ! » ملاـمآ همه  يا  سپ  ما ؛ هدـمآ  زاـین  هب  تا  یهاـشداپ  ناتـسآ  رب  راودـیما ، یلد  اـب  ماـمت و  يراـسکاخ  اـب 
« میروآ

رب سوسفا  سپ  يدـنبب ، میور  هب  ار  تشیاـشخب  نارک  یب  هب  دـیما  ياـه  هنزور  ینز و  لاـمعا  هنیـس  رب  در  تسد  رگا  ریذـپ ! هبوت  يا 
! مرادرک يوبدب  رازنجل  يدب و  رب  ياو  ما و  ییاوسر  زا  غیرد  ما و  يراسمرش 

! انابرهم

هب زاورپ  تردق  تا ، یلوبق  شخبافش  ياود  اب  نک و  بوذ  ار  متشرد  زیر و  ناهانگ  توفع ، دیشروخ  اب 

.شخبب مهانگ  ریت  زا  هتسکش  ياه  لاب 

! افیطل

تولخ رد  هک  ملامعا  یتشز  رب  ار  تا  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  يابیز  هدرپ  شخب و  ما  ییاهر  ملامعا  هایـس  بادرم  ماک  گنچ و  زا 
.شکب ما ، هدش  بکترم 

! ازیزع

، مهانگ شتآ  زا  هتخوس  رگج  زا  ار  تتعافش  کنخ  اراوگ و  بآ  تتمایق ، قنور  رپ  غاد و  رازاب  رد 
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.(1) زاسم مورحم  تا  لصو  برق و  يابیز  يادر  زا  تسا  هانگ  وید  ياه  هجنپ  زا  حورجم  روجنر و  هک  ار  ما  یتسه  زرون و  غیرد 

، نارک یب  توفع  سونایقا  يا 

! نیمحارلا نمحرا  ای 

يردیح هموصعم  / وت یلجت  راونا 

! دهنن ياپ  نآ  رد  وت  ریغ » ، » يا هظحل  یتح  هاگ ، چیه  دشاب و  وت  ياج  طقف  ام  لد  هناخ  یهاوخ  یم  هک  يا  هناخبحاص !»  » يا اهلاراب !

.تخیرگ دنهاوخ  نآ  زا  تسوت  ریغ  هچ  ره  تندمآ ، ضحم  هب  هک  راذگب  شیوخ  هناخ  هب  ياپ  ایب و  دوخ 

هفرع ياعد  ياپ  هب  اپ  سپ  میآ ؛ رد  وت  فطل  میرح  هب  وا ، لیفط  هب  متفا و  هار  هب  یهاشداپ ، لابند  هب  ییادگ  نوچ  مهاوخ  یم  ایادخ !
ار وـت  اـت  يدـنابات ، تدـنمجرا  کـیدزن و  ناگدـنب  لد  رب  ار  شیوـخ  یّلجت  راوـنا  هک  ییادـخ  ییوـت  اـهلاراب ! : » هک منک  یم  همزمز 

.دندوتس تیئاتکی  هب  دنتخانش و 

زج سک  چیه  ِهانپ  میرح  هب  دندادن و  وت  ریغ  یبوبحم  چیه  تبحم  دنمک  هب  لد  ات  يدودز ، تناتـسود  بلق  هنییآ  زا  رابُغ  هک  ییوت  و 
...دنداهنن يور  وت ،

نارگشیاتس هک  نیا  زا  لبق  يدرک ، دای  ار  نانآ  وت  دنیوگ ، وت  رکذ  نارکاذ ، هک  نآ  زا  شیپ  ابوبحم !

زا دوخ  وت  دـنهاوخب ، وت  زا  ناگدـننک  بلط  هک  نآ  زا  رتولج  و  یتسیرگن ، نانآ  هب  ناسحا  فطل و  هدـید  هب  دوخ  وت  دـننک ، تتدابع 
...يدیراب نانآ  رب  تنارک  یب  ياطع  دوج و  ربا 

يوس هب  لد  يور  ات  نک  مبوذجم  قشع  تبحم و  هبذج  هب  دوخ  و  مسر ؛ تلاصو  ناتـسآ  هب  ات  بلطب  ارم  تتمحر  اب  دوخ  وت  اهلاراب !
.منادرگ ور  وت  ریغ  زا  منک و  وت 

! ایادخ

یششک دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک 

دنیبن وت  رد  درد  وچ  ییوگ : یم  هک  مونش  یم  لد » مرح  رد   » ار وت  فطل  تمحر و  گناب  ییوگ  ازیزع !

ص:8
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!؟ دنکب اود  ار  هک 

و اـیند ، تبحم  ینیمز ، تاـقلعت  رد  ردـق  نآ  میوگب ! هچ  مناد  یمن  مور ! یم  ورف  دوـخ  رد  منکفا و  یم  ریز  هب  رـس  راسمرـش ، نم ، و 
! دوش یمن  وت  قشع  تبحم و  ِذفان  ِسیطانغم  بوذجم  هک  هتفرگ  راگنز  ملد  هنییآ  ردق  نآ  ما و  هتفر  ورف  رایغا  قالتاب 

.مورب مراذگب و  دیآ  یمن  ملد  زاب  اما 

!؟ تسه مه  يرگید  ياج  رگم  مورب ؟ اجک  ًالصا 

: هک مزیوآ  یم  تناسحا  ناماد  هب  زاب  سپ 

! ابیط انابرهم !

.تسا نم  نامرد  نامه ، هک  هد ! مدرد  زوس و  دوخ  وت 

يرون ماهلا  / ندوب وت  اب  ياوه  رد 

! ایادخ

.دنز یمن  یکلپ  تاجانم ، تمس  هب  يرد  چیه  هک  یتقو  تساه ؛ شیاشگ  دیلک  تنتفگ  هک  وگب ، نخس  ام  اب 

دروآ و یم  ناماه  یگنتلد  هچغاب  هب  ار  ینـشور  ياه  هشیر  مامت  وت ، مالک  اّما  یگدرمژپ ، هب  تسا  موکحم  میراکب ، اـم  هک  هملک  ره 
.ار ندوب  وت  اب  رتابیز ، همه  زا  ار و  ندیلاب  ار ، ندییور  هظحل  هب  هظحل  مینک  یم  هبرجت  ام 

تبحم میـسن  هاگ ، نآ  دوش و  یم  يراج  ناماه  هنوگریوک  زا  تعافـش  ناراب  میریگ ، یم  وت  يوب  میوش ، یم  هک  لـسوت  شون  منبش 
.روبع یناحور  ياه  هّرد  هب  نامدََرب  یم  وت 

.یقاقا ِلیا  ِنامدرم  ْنانک  هیوم  دننام  اه ، کبل  ین  حیلم  ِچپ  چپ  دننام  ناسنا ؛ ییاهنت  ناتسهوک  شوگ  رد  میچیپ  یم  مینک و  یم  روبع 

داب هچ  ره  زا  رت  بیجن  ای  دـَنایور  یم  هشیب  هچ  ره  زا  رت  كاپ  میوش ؛ یم  تراهط  هشوخ  هک  تساه  ندوب  وت  اب  زا  یلگ  ُرپ  تشد  رد 
ياهزُر شوگ  هب  دناوخ  یم 

.رادزار

! زاغآ رد  وت  دای  اب  وگتفگ  يا  ار ، وگم  ياه  هیوگاو  منک  وگزاب  ات  وگب ، نخس  ام  اب 
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.تسا نتسیرگ  وت  دای  زا  مورحم  ِناموحرم  هتسیاش  تسا و  نتسیز  وت  دای  یب  هظحل  نم ، نایاپ 

.غولب ياه  هلق  رب  مزورفایب  تماق  مزیخرب و  وت  دای  هب  ات  وگب ، نخس  ام  اب 

.منم هک  یتسه  ملاع  زا  هشوگ  نیا  هب  نک  یفطل  هاگن  تهاگن ! جاتحم  نم  لماکت  يا 

یم هبعک ، ات  دراد و  هشیر  نم  رد  هک  هلبق ، زا  یتینارون  عاعش  تمس  هب  نافوکشب ، ار  تهّجوت  زا  ییاه  هخاشرس  شیور  يدنمهوکش 
.تتوعد دنلب  گناب  هب  ما  یناوخ  یم  ارف  هدعو  ره  مَدَنایور ،

! رت عیرس  نک ، باتش  باتشب ! ارم ، دهد  نامرف  وت  نذا  هب  نذؤم  یتقو 

يزبسرس تدایـس  نآ  رد  ات  ما  ینایورن  يروبـص ، هماقا  هب  نارازگ ، زامن  زبس  غولب  رد  رگا  ار ، ندرک  باتـش  هویـش  منادب  هنوگچ  نم 
هیبـش ندوب ، وت  اـب  ياوه  رد  راـب ، رازه  اهدـص  يزور  مریگب !؟ روش  یگدـنب  جومت  هب  دـنا  هتفگ  هداّجـس  ار  شماـن  هک  يا  هگلج  رد 

نتفکـش هب  هنوگزار  ار  میاه  بل  راگنا  وت  مکچ و  یم  تروبع  كاخ  رب  هدـش  رپ  رپ  مزیخ ، یمرب  منیـشن و  یم  رازنمچ ، زبس  لـمخم 
! يا هدرک  زاب 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / زاین هدروخ  كرت  ياه  تسد 

تـسوت هنازخ  جنگ  اهدیراورم ، شناد  هک  يا ، هدرک  دیراورم  فدص ، مادک  لد  رد  ارم  يزور  هک  منادـب  اجک  زا  نم ! ناسر  يزور 
! ناشیرپ ناریح و  مدرگ ؛ یم  مخرچ و  یم  يوک ، هب  يوک  رهش و  هب  رهش  يزور ، بلط  رد  نم  و 

! نم نابرهم  يا 

هتخوس هنیـس  زا  ای  مریگب و  ار  نآ  غارـس  هوک  يادـنلب  زا  ایرد ؛ رد  ای  مشاب  شیوخ  يزور  لاـبند  هب  یکـشخ  رد  دـیاب  اـیآ  مناد  یمن 
شرف زا  ارحص ؛

!؟ اهتنم یب  نامسآ  يراج  زا  ای  نیمز و  هدرتسگ 

(1)« ٍرَْحب یف  ْمَأ  ٍَرب  یف  ْمَأ  ٍءامَس  یف  ْمَأ  ٍضْرَأ  یف  ْمَأ  ٍلَبَج ، یف  ْمَأ  َوُه  ٍلْهَس  یفَأ  يرْدَأ  «ال 

! نم ناسر  يزور 

؟ مواکب شیوخ  مهس  بلط  رد  ار  هشیب  مادک  هشیر  و  منک ؟ وجتسج  تسد  مادک  هرجنپ  رد  دیاب  ار  مرون  تمسق  هک  منادب  اجک  زا 
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تتیانع ناراب  هک  ییوت  اهنت  تسوت و  تمکح  شناد و  تیافک  اب  هریاد  رد  اه ، شسرپ  نیا  مامت  ّلح  دیلک  مناد  یم  هزادنا  نیمه  اّما 
یم ناگدـنب  ِنیگنـس  ِناتـسمز  هب  ار  شیوخ  رهم  ياه  هرجنپ  ینک و  یم  فطل  زاـین ، هدروخ  كرت  ياـه  تسد  شهاوخ  ریوک  هب  ار 

.دنک باجتسم  ار  ناشلد  ياه  هنیزبس  رون ، ناراب  ات  ییاشگ ،

! نم نابرهم  يا 

یم شیوخ  يزور  ار  تبقاع  سح  تبرش  شغ ، یب  فاص و  دنتسیا و  یم  عامس  هب  وت  تباجتسا  میسن  رد  هک  تساّنمت  ناوسیگ  نیا 
دهاوخ

وت همه  انّمت  لصا  نم  رس  رد  يا  »

وت همه  ادوس  هیام  نم  لد  رد  يا 

مرگن یم  رد  راگزور  هب  دنچره 

« وت همه  ادرف  ییوت و  همه  زورما 

! نم ناسر  يزور 

، ما هنازور  ِيزور  نیمزرـس  هب  ارم  ات  .دـشاب  نم  تمـسق  هباّبـس  دـناوت  یم  وت  تمحر  تیافک  اـب  ناتـسد  زا  ریغ  يرهم  راـسخاش  رگم 
!؟ رخف تنم و  یب  ددرگ ؛ هنزور 

! نم نابرهم  يا 

ورف شیپ ، شیپ  دنک و  شیوخ  ِناگدیرفآ  ِيزور  منبش ، هویم  هزادنا ، یب  هک  تسه  وت  تمظع  سونایقا  زا  ریغ  يا  همشچ  هرفس  رگم 
!؟ دشاب هتسب  لیخد  ناگدنب  تدابع  هب  شیوخ  دیما  مشچ  نودب  دتسرف ،

! نم ناسر  يزور 

گرگت ناگدنب ، شطع  راز  هروش  رب  ایرد  ایرد  بآ ، ندش  رابغ  باتفآ و  ِنتخادگ  ِتقـشم  یب  هک  تسه  ینیمز  چیه  ِنامـسآ  رگم 
دروآ و یم  ناراب  هتـسویپ  قولخم ، زاین  هدنزادگ  بیهل  رب  هک  وت  رهم  تبحم و  ِنارک  یب  ِنامـسآ  زج  دـنک ، راثن  خـی  دوش و  تمحر 

!؟ دشاپ یم  رهش  ِرس  رب  غیرد ، یب 

! نم نابرهم  يا 

يارای ار  سک  چیه  دنک و  اطع  ینک ، غیرد  نم  زا  وت  هچ  نآ  تسناوت  دهاوخن  یتردق  تسد  چیه  هک  ...مه  نم  یناد و  یم  کین  وت 
.دناتسب نم  زا  دوش ، اطع  نم  هب  وت  دوج  ناشکهک  زا  هچ  نآ  هک  تسین  نآ 

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


! يزور اطع و  هدنیاشخب  يا  زاین و  یب  هشیمه  يا  زاین ، هلبق  وت  يور  يا 

ناگدـنب هلمج  زا  شیوـخ ، ِشـشخب  دوـج و  هب  سپ  میجاـتحم ؛ ریقف و  وـت ، فـطل  راـهب  تمحر و  نیدرورف  هـب  ناگدـیرفآ ، هـلمج 
.نک نامزاین  یب  تهاگرد ،
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ییاضر هدیمح  / دیما

.تتّبحم یگنارک  یب  هب  ار  منامشچ  منز و  یم  هرگ  تفطل  ییاهتنا  یب  هب  ار  میاه  تسد  ایادخ !

.اپرید كاخ  نیا  یمیدق  دازمه  الب ، تسا و  هانگ  مه  رد  ياهریوصت  ملباقم ، یگنس  يایند 

.دهد یم  نیکست  ار  بلق  هک  تسوت  رکذ  دنک و  یم  زاب  ار  هتسب  ياه  هچیرد  هک  تسوت  مان  دشخب ، یم  شمارآ  هک  تسوت  دای 

« ٌرباص ِءالَْبلا  ِیف  َو  رِکاش ، ِءامْعَّنلا  یَلَع  ِرْکِْفلا ، ُریثَک  ِرْکّذلا ، ُِمئاد  ُنِمْؤُْملا  »

ربص الب  رد  رازگرکش و  اه  تمعن  رب  دایز ، شرکف  هشیدنا و  تسادخ و  دای  هب  امئاد  نمؤم ، صخـش  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. تسا هدننک 

.دهد یم  تاجن  لهج ، تملظ  زا  ارم  هک  تسوت  دای  نامسیر 

هک وت  نیمحارلا ، محرا  ای  منک ، یم  وت  يوس  هب  ور  زاین ، زا  راشرس  نم ، دننز و  یم  وس  وس  ما  هداّجس  ِنامـسآ  رد  نامیا ، ياه  هراتس 
.دریگ یم  ار  وت  مان  رطع  هک  تس  ینامز  متاظحل  نیرتهب 

.تسوت هب  مدیما  هشیمه  دهد و  یم  ایرد  جاوما  يوب  ما ، یگشیمه  ياه  همزمز 

سنوم اهنت  يدینـش و  ار  میاه  هّجـض  يادـص  موشن ؛ هارمگ  ینادان ، ياه  هار  هروک  رد  ات  یتفرگ  ار  متـسد  وت  متـشاذگ ، اپ  اـجک  ره 
.يدش ما  ییاهنت 

رد هک  یجنر  تسا ؛ بعت  ِبلاط  لاصو ، بلاط  ملاصو و  بلاط  نم  شمارآ ؛ نابلاط  ناکم ، نابلاط  دنا و  ناکم  نابلاط  ّتنج ، نابلاط 
.دسر یم  وت  فطل  ّتنج  هب  لاصو ، بلاط  سپ  تسا ؛ شمارآ  نیع  تسا ، میور  شیپ  وت ، هب  ندیسر  هار 

ٌهیکاب ٍنیِع  ُّلُک  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ادـنوادخ ! مزیر ؛ یم  کشا  منک و  یم  دـنلب  ار  میاه  تسد 
؟» هّللا ِمِراحَم  ْنَع  ْتَّضُغ  ٌْنیَع  َو    ِ هّللا ِهَیْشَخ  ْنِم  ْتَضاف  ٌْنیَع  هّللا َو  لِیبَس  ِیف  تَرِهُس  ٌْنیَع  ثالَث ؛ ْریَغ  َهَمایِْقلا  َمْوَی 

میاپ رب  یکچیپ  نوچ  هانگ ، هک  مراذگب  یهار  رب  اپ  ات  هاوخن  دهاوخ ؛ یم  وت  زا  ار  شباجتسم  دبا  ات  ياهاعد  منایرگ ، ياه  مشچ  نیا 
.دچیپب

رد ارم  ات  دنا  هدوشگ  ناهد  وربور  ياه  بادرم 

كاپ منک و  یگدنز  كاپ  مشاب ، كاپ  ات  شخبب  نم  هب  یمزع  دنعلبب ؛ دوخ 
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یسردایرف وت  زج  هک  تسوت  هاگرد  هب  مراظتنا  مشچ  اهنت  تسوت و  يوس  هب  مزاین  تسد  اهنت  تسوت و  هب  مدیما  اهنت  هک  مورب  ایند  زا 
هاتوک ار  مزاین  تسد  نکم و  دـیماان  ار  مدـیما  مبای ؛ یمن  یـسک  رد  ییوکین  ییاه ، یکاپ  اه و  یکین  ماـمت  أدـبم  هک  وت  زج  تسین و 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نکم 

« کْبنَذ ِّالا  َفاخَت  هّللا َو ال  َّالِإ  اوُجْرَت  ْنَا ال    ِ هّللِاب ِّنَّظلا  ُنْسُح  »

.تناهانگ زا  زج  یسرتن  ادخ و  هب  زج  یشاب ، هتشادن  دیما  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  ینیبشوخ 

یجنپ هجیدخ  / اه یتشز  هدنناشوپ 

! بوخ يادخ 

، مدوجو ریوک  دوش ، یم  يراج  منابز  رب  هک  تمان  یحیبست ! شیاتس و  هتـسیاش  وت  اهنت  میاشگ ، یم  بل  وت  حیبست  شیاتـس و  هب  اهنت 
! تسوت هوکشاب  مان  میاه ، بل  دیلک  هک  مرختفم  ایادخ ! .دوش  یم  تفرعم  قشع و  ياه  لگ  زا  یناتسلگ 

.مرادب تتسود  ممانب و  وت  هدنب  ار  دوخ  ات  يداد  ما  هزاجا  هک  مگرزب ، تبهوم  نیا  رازگ  ساپس 

.یتّنم چیه  یب  یشخب ، یم  يزاین و  چیه  یب  ینیرفآ ، یم  هک  تسوت  هدنزارب  اهنت  تلادع ، یتسار  هب  نابوخ ! هشداپ  يا 

هنیک و هاگیاج  ار  مبلق  هک  نم  ما ، هدرک  اه  توهش  اه و  سوه  ورملق  ار  مدوجو  هرتسگ  هک  نم  اجک !؟ وت  تلادع  اجک و  نم  ایادخ !
!؟ اجک وت  تلادع  اجک و  نم  ما ؛ هتخاس  ترفن 

! یشخب یم  تیاه  یبوخ  هب  ار  میاه  يدب  مامت  هک  تسازس ؛ ار  وت  طقف  یگرزب 

! یهد یم  مخساپ  یمرن  هب  منک و  یم  یخاتسگ  هک  يزاون ! یم  ار  یگشیمه  نکش  نامیپ  نیا  هک 

ار هبوت  ِرَد  مه  زاب  میازفا و  یم  هانگ  رب  هانگ 

! يدنب یمن  نم  رب 

! یناشوپ یم  ینیب و  یم  ار  میاه  یتشز  يروآ ! یم  ارم  میآ و  یمن 

یم زاب  يوس  هب  اه  تیاکـش  همه  ماجنارـس ، هک  نآ  يا  عیـسو ! تشزرمآ  يا  هَرِفْغَْملا ! َعِساو  اـی  حـیبقلا ! َّرَـس  لـیمَْجلا َو  َرَهْظَا  ْنَم  اـی 
! مراد هوکش  هانگ ، قاتشم  هاگن  نیا  زا  نم  هک  مراد ! هوکش  سوه ، زآ و  زا  رپ  هنیس  نیا  زا  نم  هک  ارم  بایرد  ددرگ !
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! مراد هلگ  هدارا  یب  ياه  مدق  نیا  زا  نم  هک 

! ما یکاش  زیچان -  ریقح و  دوجو  نیا -  زا  نم  هک 

! ینک یمن  دیماان  ار  يا  هدننک  تساوخرد  چیه  هک  نآ  يا  یهلا !

! تسا کشا  هیرگ و  شحالس ، تسوت ؛ هب  دیما  شا ، هیامرس  اهنت  هک  یسک  هب  نم ؛ هب  نک  محر 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای 

یمیقم بیبح  /؟ مباترب هنوگچ  ار  وت  يرود 

.يرت کیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  وت  هک  دنامب  نامدای  هرامه  راذگب  اراگدرورپ !

.دوجو رهظم  اتکی  يا  نم ، راگدرورپ  الاو  يا  شیاتس  روخ  رد  تسیک  وت  زج  یتسه  هدرتسگ  رب 

! تسا ییابیز  هچ  نآ  ره  اه و  یبوخ  راگدرورپ  يا 

! وت مان  مان ، دشاب و  وت  دای  دای ، هک  يا  هظحل  اشوخ 

چیه یگدنکفارـس ، يراسمرـش و  زج  نتـساوخ ، هب  مدز  هک  ره  ناـماد  رد  تـسد  راگدـیرفآ ! يا  باـیرد  ارم  اـهایرف ! سرداـیرف  يا 
هب مدوجو  دنب  دنب  دش و  مرطاخ  دنب  شقن  وت ، دای  هنیآ  ره  یلو  چیه ؛ رگید  متخوس و  متخود ، هک  ره  ناتسد  رب  هدید  دشن و  مبیـصن 

.دمآ صقر 

.تسوت یمان  مان  طقف  مان ، هک  نک  ممان  یب  نارک ! یب  رون  يا  نادواج ، گرزب  يا 

یمالک هک  تندوتس ؛ هدناماو  نایوگانث ، ناش و  هزور  ره  شخرچ  رد  دناوت  تردق  كولفم  كالفا ، دارم ! يا 

.ناحبس شیاتس  روخ  رد  تسین 

! ایادخ میوگب : راذگب 

!؟ ما هراچ  هچ  تسا و  یهار  وس  مادک  هب  ارم  يرواین ؟ مرظن  رد  رگا  منک ، هچ  دیما ، میب و  يارس  نیا  نیسپاو  راگزور  رد 

!؟ مرب هک  دزن  هوکش  دشابن ، مهاگیاج  وت  دزن  رگا 

: میارس یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  ملاع ، نادرم  رخف  اب  اون  مه  هعمج ، بش  ره 

.رای قارف  نم  رب  .تسا  تخس  هک  مباترب ، هنوگچ  ار  وت  يرود  مروایب ، بات  ار  تخزود  نازوس  شتآ  رگا  ایادخ !
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ناـج رب  وـت  رهم  اـهراب ، نم  هک  ینکفا ؛ شتآ  رد  ار  تناتـسود  وـت ، هک  مروآ  مرظن  رد  هنوـگچ  .وـت  رب  ناـمگ  داـبم  نینچ  زگره  هن !
.ما هدرک  ساسحا  شیوخ 

.تهاگن هظحل  کی  ناراب  هراتس  رظتنم  منم  تملظ ! یهایس  رد  قلطم  ییانشور  يا  رون ! يا 

! تسا هتسج  يرای  وت  زا  نالان  هتخود و  وت  هب  هدید  ماگنه ، بش  هک  يا  هرهچ  .تسا  نشور  هچ  هتخیوآ و  وت  رد  مارآ  رهچ 

ناملد تلفغ  ياه  هظحل  رد  ار  ام  ياشخبب  ایادخ !

.نام یشومارف  ياه  هظحل  رد  ار  ام  نکم  تساوخزاب 

.مروآ نابز  رب  تسوت ، شیاتس  راوازس  هچنآ  مناوت  یمن  زگره  ما  یگدنب  نابز  اب  اگرزب !

.يرت کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  وت  هک  دنامب  نامدای  هرامه  راذگب  اهلاراب !

یمیرک هرهطم  دیس  / نارجه ثیدح 

! اراگدرورپ

ضغب نتسبآ  هک  ییولگ  زا  هشیمه ، زا  رت  هتسکش  دنروآ و  یم  ورف  میظعت  رس  وت  لاوز  یب  تمظع  لازی و  تاذ ال  لباقم  رد  اه  هژاو 
.دیوگ زاب  قارف  مغ  ات  ددرگ ، یم  يراج  هک  کشا ، ِهوبنا  نیا  ماجنارس ، و  دنوش ؛ یم  يراج  نابز  رب  تس ، يا  هنهک  هدروخ و  كرت 

 - یناوغرا لالز  نیا  اه -  کشا  نیا  دنخ  رس  هچ  اه و  هلان  نیادننازوس  هچ  هک  هآ ،

! ونشب هتخیر  ورف  ضغب  راوآ  ریز  زا  ار  ملد  نیزح  ياوآ  نیعماسلا ! عمسا  ای 

؛ تسا هناخ  گنتلد  هک  تسا  نطو  زا  رود  یبیرغ  ِکشا  بالیس  ولگ و  قه  قه  نیا 

ییوا هناخ  مه  وت  هک  يا  هناخ  گنتلد 

! نم نابرهم 

!؟ لصو ياه  هظحل  كاپ  رواب  رد  زج  .دناسر  رخآ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نارجه  ثیدح  نیا 

«. ینم هب  نم  زا  رت  کیدزن   » وت هن ! اما  سک ، همه  زیچ و  همه  زا  رترود  رود ؛ يرود ، مرادنپ  یم  هاگ  »

تسین باتفآ  هنگ  نیا  دنیبن  را  روک  »

« تسین باجح  ار  تخر  هنرو  تسا ، نم  زا  صقن 

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:15

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

یسوط اروح  !/ وگب تلادع  زا  میارب 

! برع درم  ریش  يا  وگب  میارب 

هاگرذـگ زا  دـُحا ، زا  ردـب ، زا  .تفرگ  مان  ینکفا  هقرفت  ياه  هنتف  یـشکردارب و  تمهت ، يدرماـن  هب  هک  تا  هنادرمناوج  ياـهدربن  زا 
رد نایامن  مالسا  رطخ  زا  ار  بان  مالسا  بایان  رهوگ  درذگب و  تمالس  هب  اهنآ  زا  دوبن  رداق  یسک  يدوبن ، رگا  يدومرف : هک  ییاه 

(1) .دراد ناما 

نادرگرس ار  اه  هدید  شروضح ، هیاس  دنکفا و  یم  نادرمرویغ  مادنا  رب  هزرل  هک  دودبع ،» نب  رمع   » ربارب رد  تنداتسیا  زا  وگب ؛ میارب 
! درک یم  تشحو 

.دنیوگ یم  ار  وت  حدم  زونه ، ات  شحتف ، نیسحت  هب  ناگتشرف ، هک  يربیخ  زا  وگب ، دوهی  اب  هزرابم  هکرعم  رد  تروضح  زا 

! وگب دوب  تداهش  تباقر  نادیم  تیارب  هک  دربن ، یگنس  ياه  هکرعم  زا 

ياهزامن ینالوط و  ياه  هدجس  زا  تلاهج ! رصع  تلفغ  ياه  بش  ياسراپ  يا  وگب  میارب 
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هچوک رد  تکانزوس  ياه  هلان  زا  دوبعم ، اب  تزاین  زان و  ياهاوجن  زا   (1) تا هبش  کی  قشع  هدیصق  تعکر  رازه   » زا تا ، یگشیمه 
ُمَحری ْلَه  ریقحلا و  انا  ُمیظعلا و  َتنا  يالوم  ای  َيالوم  : » تسا هدـیچیپ  خـیرات  شوگ  رد  مه  زونه  هک  هفوک ، کیرات  تکاس و  ياـه 

(2)« ...يالوم ای  يالوم  ُمیظعلا ، ِّالا  َریقحلا 

! وگب تیاـه  هتفگ  تبرغ  زا  .دوب  هتفهن  تتفرعم  زا  راشرـس  ناـج  همـشچرس  رد  هچ  نآ  زا  تیاـه ، هتفگاـن  اـه و  هتفگ  زا  وگب ! میارب 
.تسا تغالب  تحاصف و  زا  راشرس  هک  يراصق  تاملک  اه و  همان  اه ، هبطخ 

زوسرگج ياـه  هآ  هفیلخ  يا  نافعـضتسم ! تموکح  مکاـح  يا  ناـمولظم ! زوـسلد  یلاو  يا  خـیرات ! تیادـه  هنودرگ  هدـننادرگ  يا 
.یتاقبط راوید  نتسکش  تا ، هغدغد  مامت  تسا و  یمولظم  هآ  تا  ینارگن  همه  هک  يا  نامورحم !

مدرم ب اب  : » يدرک یم  باطخ  ار  یمالسا  تایالو  ماّکح  اسر ، ییادص  اب  هک  اج  نآ  وگب ، تلادع  زا  میارب 

نتفرگ رطاخ  هب  دیرادن و  زاب  اهزاین  نتـساوخ  نتفگ و  زا  ار  سک  چـیه  .دیـشاب  رابدرب  مدرم  تالکـشم  هار  رد  .دـینک  راتفر  فاصنا 
نارمع و رد  دـینزب ! لوپ ، لوصو  رطاخ  هب  ار  یـسک  ادابم  .دیـشورفن  ار  ناـنآ  يراوس  بکرم  یناتـسبات و  یناتـسمز و  ساـبل  جارخ ،

هدرک كاله  ار  مدرم  بارخ و  ار  اهرهـش  دینکن ، نارمع  یلو  دـیروایب ، جارخ  رگا  .دیـشاب  اشوک  رازگ  جارخ  ياه  نیمزرـس  يدابآ 
(3)« ...دننک یم  رابنا  ار  اه  لوپ  نامکاح ، هک  تسا  نآ  رثا  رب  مدرم ، یتسد  گنت  تسا و  نآ  لها  یتسد  گنت  زا  نیمز ، یناریو  .دیا 

ياه هرفس  ینامهیم  هب  هک  دوب  اه  یضاق  حیرـش  اه و  فینح  نب  نامثع  رب  یبیهن  تدنمتریغ ، ناوزاب  رب  کشخ ، نان  ياه  نابنا  ياج 
(4) .دننکن شومارف  ار  نامورحم  رقف  للجم ، عیسو و  ياه  هناخ  رد  دنوشن و  هتفیرف  نیگنر 

زا دزارفارب و  تماق  ات  تسا ، جاتحم  تروضح  نیرخآ  تلادـع  يوزارت  هب  ردـقچ  رـصاعم ، رـصع  ناسنا  هدیـشک  رجز  هدرگ  هک  هآ ،
! دبای ییاهر  دّدجتم ، نارگرامثتسا  ِمتس  اهراورخ  ریز 
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باتفآ هعرج  کی 

یمیقم بیبح  / ریما مالک 

(1) ریما مالک 

! منادنزرف

منرت ناتاه و  مشچ  هب  ایند  دـمآ  شوخ  دابم  اه و  تعاس  اه و  هظحل  اه ، هیناث  رد  اناوت ، راگدرورپ  میب  زا  ناتمادـنا  رب  داب  هزرل  هرامه 
هب شادص 

.دهد یمن  چیه  درب و  یم  لد  هک  تسا  یشارت  شوخ  راگن  زاب  لغد  ایند ، هک  ناماه  شوگ 

.تسامش هرهب  كاخ ، نیا  زا  هچ  نآ  نداد  تسد  زارب  مغ ، يا  هرذ  اشاح  اشاح !

رب راب  ِراب  شک  راب  منیـسح ! نسح و  .دـیوگ  یم  قح  زج  هک  داب  یـسک  راوازـس  یـشوماخ  رهم  ناتنابل و  رب  قح  نخـس  داب  نادواـج 
.دیشاب هتسب  ناتسد  غیرد  یب  ریگتسد  هتسشن و  کشا  هب  نامشچ  رگشزاون  ناگدنام و  نیمز 

ندرک هریخ  اه و  لد  ندناشن  يداش  هب  نینچ  مه  تسارامش  یتشآ و  هب  هرگ  رد  هرگ  ناتاه  تسد  منادناخ ! منادنزرف و  تسارامش ،
کی هزور  زامن و  زا  تسا  رتالاو  یـسب  قلخ ، نایم  نداد  حالـصا  : » مدینـش نینچ  ادخ  لوسر  زا  هک  یتسار  هب  .اه  مشچ  رد  اه  مشچ 
تسا رود  هک  دراذگب ؛ نیلاب  رب  رس  هنـسرگ  یبش  ریـس و  یبش  زگره  دابم  .تسامـش  زیمآرهم  هاگن  راظتنا  رد  میتی  يراب  يراب ، لاس »

.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  زا  نیا 
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ناشن داب  كرابم  .نآرق  ینارون  ياه  هعرج  ندیـشون  رد  هدـنریگ  یـشیپ  مالک و  يایرد  رب  ندوب  نیـشن  لـحاس  هراـمه  تسامـش  رب 
! نابرهم راگدرورپ  زا  رتراوازس  زاون ، هدنب  مادک  تسا و  قلاخ  راوازس  هک  نانچ  نآ  یگدنب  نات ؛ یناشیپ  رب  یگدنب 

قح هناخ  فاوط  زا  تلفغ  ناتدابم  منادـنزرف ! يا  .دوبعم  هب  ندیـسر  يارب  اناوت  تسا  یلاب  نوچ  زامن  ناـتیاه ! گر  رد  نم  نوخ  يا 
.دنام دهاوخن  سک  چیه  يارب  یتلهم  دنامب ، یلاخ  هبعک  نوچ  هک 
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لاصو دهش 

یجنپ هجیدخ  تداهش / سورع 

« تفر دیاب  نانک  صقر  شمغ  ریشمش  ریز  »

! صلاخ ردقچ  دیتفر ، هناقشاع  هچ  دیتفر ، بوخ  هچ  امش  و 

! ییاه بش  هچ  تاّیلمع ؛ ياه  بش 

! دوب روج  یباسح  نات  هناقشاع  لفحم 

! دیزو یم  هراتس  طقف  دوب ؛ ناراب  هراتس  تاّیلمع ، ياه  بش  دنعمج ! همه  ...هناورپ ،  لگ و  عمش و 

! دندوب ادخ  تمس  هب  امش  لد  باترپ  يوّکس  اهرگنس ، دوب و  يراج  اوه  ياه  نایرش  رد  قشع 

! دز یم  رتدنت  اهرگنس  ضبن 

یم بوذ  روط  نیا  امـش ، مرـش  زا  اهرگنـس  دیاش  دندش ! یم  گنت  روجدب  اهرگنـس  دـندرک ؛ یم  بت  اهرگنـس ، تاّیلمع ، ياه  بش 
! ...کچوک دندش و  یم  کچوک  دندش و 

یم ار  درد  حوضو  هب  هک  درشف  یم  ار  ناتحور  ردق  نآ  دش ! یم  کچوک  ناتیارب  ایند  هن ! هک  رگنس  تاّیلمع ، ياه  بش  دوب ، هچ  ره 
! دیدینش

! ...هک نشور  ردقنآ 
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ات رگنس  نیب  دوب  يرب  نایم  تاّیلمع ، ياه  بش  راگنا  دوب ! هاتوک  هاتوک  تشهب ، هار  دوب ، زاب  زاب  تشهب ، ياهرد  تاّیلمع ، ياه  بش 
! تشهب

يابیز ياه  لگ  زا  هخاش  دنچ  درک ، زارد  تسد  ًالصا  ای  درک ؛ سح  ار  تشهب  ياه  لگ  رطع  دش  یم  هک  دوب  کیدزن  ردق  نآ  هار ،
! ار نایروح  ییوگدمآ  شوخ  يادص  دینش و  ار  اه  يرانق  شوخ  زاوآ  دش  یم  دیچ ! ار  يدّمحم 

! ددنسپب رای  تسا ، یفاک  طقف  لباقان ، ناج  کی  تسین ؛ هلصاف  رت  شیب  مدق  کی  تشهب ، ات 

.دنکفایب یمشچ  هشوگ  قوشعم ، تسا ، یفاک  طقف 

! تساّیهم زیچ  همه  پمال ؛ ياه  هسیر  اهرّونم ، هتسب و  نیذآ  ياه  هلمج  اهرگنس ، دوب ، یسورع  بش  تایلمع ، ياه  بش 

نح نوخ  اب  اهداماد  اج ، نیا  قرف ، کی  اب  تسا ؛ نادنبانح  بش  هیبش  تسرد  تایلمع ، ياه  بش 

.دندنب یم 

.دنزیر یم  هراپمخ  اهداماد  رس  رب  لقن ، ياج  هب  اج  نیا 

.دنور یم  تشهب  هب  تسارکی  تخب ، هناخ  ياج  هب  اهداماد  اج  نیا 

.دنور یم  تخب  هناخ  هب  ناوج  داماد  رازه  تاّیلمع -  بش  ههبج ، اج -  نیا 

.تسا تداهش  سورع ، اهنت  ههبج -  اج -  نیا 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  «/ دوب تمعن  گنج  »

! میدش یم  هزات  هللا ، همحر  ماما  نازابرس  صالخا  توارط  رد  میدرک و  یم  سفنت  ههبج  قیاقش  ياوه  رد  هک  ریخ ، هب  شدای 

! میدز یم  لّسوت  تسد  لیمک ، ياه  هنافراع  هب  برقت ، سیخ  دوب و  ناماه  هیناث  سینا  توراب ، يوب  هک  ریخ ، هب  شدای 

! میدش یم  هنادواج  ام  درک و  یم  ییایموم  ار  ام  دیهش ، رطع  هک  ریخ  هب  شدای 

لابند هب  هّکت ، هّکت  ار  ناملد  تسویپ و  یم  نامسآ  هب  ار  نامنماد  دیشروخ ، هزانج  هک  ریخ ، هب  شدای 
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! دوب ریبکت  يوگدنلب  نامیاه ، لولس  همه  میدز و  یم  لغب  ناشکهک  دادتما  رد  ار  تداعس  هار  ام ، دیشک و  یم  شیوخ 

ياهرگنس رد  درک و  یم  حتف  ار  نامبلق  ياهزیرکاخ  دش و  یم  ناممشچ  ساملا  هچغاب  دیهش ، ره  نامشچ  هراتس  هک  ریخ ، هب  شدای 
.درک یم  هدنز  ار  هنابش  ياوجن  نامتیونعم ، يدارفنا 

ِلحاس رد  تداشر  ِواف »  » تسین و ونیم »  » و نونجم »  » و هچملش »  » برقت نابدرن  زا  يربخ  دنا و  هتـسب  ار  تشهب  زا  يا  هعطق  زورما ، اّما 
.تسا هدرم  کمن » هناخراک  »

.دور یم  هبش  کی  ار  هلاس  دص  ِهار  یسک ، رت  مک  رگید  زورما 

گنج : » نادیهش ماما  هتفگ  هب  هک  دوبن  الب  گنج ،

«. دوب تمعن 

! دیاش میمهف ، یم  بوخ  ار  دارم  دشرم و  نآ  مالک  يافرژ  تسا ، هاتوک  نامتسد  تداهش ، ناتسوب  زا  هک  نونکا 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / نوخ هسوب 

.هزرابم شیوخ  ترطف  اب  مینک و  یم  هلماعم  سفن  ياوه  اب  هک  یتقو  دزوس ؛ یم  وت  نم و  هشیدنا  رد  هک  تسا  دیهش  نیا 

هشیمه يارب  يدمحم ، بالگ  هب  كربتم  ات  دهد  یم  روبع  شیوخ  رـس  يالاب  زا  دسوب و  یم  ار  نآرق  هک  تسا  دیهـش  ياه  بل  نیا 
.دنک توالت  ار  ادخ  مالک  ام 

هب تشگنا  تمارک ، نیا  ِدادتم  ارد  وت ، نم و  دـنک و  شباریـس  ات  دـهد  یم  نوخ  هسوب  هنـشت ، شکرت  هب  هک  تسا  دیهـش  يولگ  نیا 
.دنامب هزات  دیهش ، نامرآ  مخز  نامتریح ، زا  میریگب و  نادند 

دنک دوخ  يرتشم  ار  ادخ  ات  درپس  یم  رس  رادلد ، ِنیشون  ِشوغآ  ِشمارآ  هب  دراد و  ار  ادخ  اب  هلماعم  يادوس  هک  تسا  دیهش  ِرس  نیا 
؛ تسا هدرک  يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لام  ناج و  ادخ ، هک 

(1)« َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  هّللا  َّنِا  »
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فک رد  هک  تسا  دیهـش  بلق  نیا  .دزو  یم  تایح  هداس  تمـس  هب  نامیا  میـسن  نآ ، هلال  تشد  زا  هک  تسا  دیهـش  دنلب  یناشیپ  نیا 
.دزیر یم  شناج  رد  رهز  ههبج ، ياه  شزرا  زا  یشومارف  هک  یتقو  دوش ؛ یم  برطضم  وت  نم و  لایخ  یب  ياه  تسد 

نامنید رـس  زا  لقع  تیفاع ، یناتـسمز  ِباوخ  ریرهمز ، هنامز  رد  ات  دریگ  یم  شتآ  اهریوزت  اه و  هنتف  غاد  هک  تسا  دیهـش  هنیـس  نیا 
.دیابُرن

يوس هب  تباجا ، نامسآ  زا  هک  تسا  دیهش  تسد  نیا 

.مینکن شومارف  ار  اه  نامرآ  هک  دراد  یم  رب  اعد  هب  تسد  دوش و  یم  لزان  نیمز 

دیروایب نافوت  هزجعم ، ياهربا  يا  »

دیروایب ناشیرپ  تارطاخ  تشم  کی 

زبس ياه  تسد  نآ  توارط  زا  هساک  کی 

« دیروایب ناراب  هنشت  يولگ  زا  ای 

هک دوشن  شومارف  لگ  گنر  ات  دـنز  یم  هزمغ  تیفاـع ، یلاـها  هب  نآ ، يدروجـال  رد  شکرت ، ياـه  هراتـس  هک  تسا  دیهـش  نت  نیا 
« دراد دیهش  نت  گنر  لگ  »

ربعم ات  تخات  هدـشن  یثنخ  ياه  نیم  رکـشل  رب  هک  ییاه  مدـق  تسوا ؛ ياه  مدـق  نویدـم  ام  همه  یگدـنز  هک  تسا  دیهـش  ياپ  نیا 
.دوش زاب  ناشکهک  ياه  هلق  حتف  يارب  دیشروخ 

تفرگ ملد  رگید  هدز  مغ  ياهداب  يا  »

« دیروایب نادیهش  ياپ  كاخ  ییوب ز 

و ربکا » هّللا  هلق   » و زارد » يزاب   » رطِع ات  دنک  یم  طونح  قشع ، رهش  تفه  ِدولآ  نوخ  تبرت  هب  هک  تسا  دیهش  هاگ  هدجـس  تفه  نیا 
.دشاب دیهش  رفس  تاغوس  رهشمرخ ،»  » و ناتسب » رهش   » و هباّزچ » هگنت   » و صاصّرلا » ما  هریزج   » و هچملش » كاخ  »

هداج رد  وت  نم و  ات  دـشک  یم  قشع  هار  دازآ  توکلم ، ماـب  اـت  توکـس ، هزور  اـب  درذـگ و  یم  توساـن  زا  هک  تسا  دیهـش  هار  نیا 
.مینامن دیدرت  یکاخ 

قشع نیا  دراد  توکلم  رد  هر  »

« قشع نیا  دراد  توکس  رمع  کی 
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.میشوپب مشچ  تیصعم  زا  دیهش ، دای  اب  ات  تسوا  رضحم  ملاع  تسوت و  نم و  لابند  هب  هک  تسا  دیهش  مشچ  نیا 

هثداح داب  دنت  هب  ار  شنوخ  تامحز  ات  دراد  دیما  مشچ  وت  نم و  يافو  هب  هک  تسا  دیهش  مشچ  نیا 

.میراپسن
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تسوت نم و  ِهار  هب  مشچ  هک  تسا  دیهش  مشچ  نیا 

.میرپس لد  كالفا  رفس  هب  هتسش  كاخ  زا  خر  میوش و  هکئالملا  لیسغ  هلظنح  تداهش ، لالز  رد  ات 

( جع ) ّيِدْهَْملا َکِِّیلَو  ِهَیار  َتْحَت  َِکلِیبَس  ِیف  ِهَداهَّشلا  َقِیفْوَت  اْنقُزْرا  َّمُهّللَا 

.امرف نام  يزور  ار  جع ) ) يدهم ماما  ّتیلو ، باکر  رد  تدوخ و  هار  رد  تداهش  اراگدرورپ !

یمیقم بیبح  !/ دوب هیوالهد  راگنا 

یتفر يدیشون و 

، مرگن یم  ترازم  رس  رب  سکع  باق  هب  هک  الاح  تفگ ؛ هنادواج  یمالـس  ناناج  رب  تناج  هک  مناد  یمن  دوب ، اجک  رد  دای ! هدنز  يا 
.متارطاخ يارب  ییانشآ  ردقچ  منک  یم  ساسحا 

.دیآ یمن  دای  هب  هک  يا  هرطاخ  ِنازرل  ياه  مشچ  دزیر و  یم  ورف  کشا  رایتخا ، یب  دنامب ، نخس  زا  هک  نابز 

؟ ینک یم  یگدنز  نم  دای  رد  هرامه  هک  تمدید  اجک  یتسار !

؟ یتسه یتسه و  یتسه و  يا و  هدیشک  الاب  متارطاخ  بانط  زا  ار  تدوخ  مندوب ، ياجک 

، يرآ .كاخ  یلت  رانک  هزیوه ؟ اـی  دوب ؟ هیوـالهد  راـگنا  یـسر ! یم  باـنط  ياـه  همین  هب  وت  یتقو  ما ، هرطاـخ  دوش  یم  خرـس  هچ  و 
.نامسآ هب  هدرک  زاورپ  ِناگداتفا  نایم  رد  تمدید  نم  يرآ !

هب ارم ، نانز ، سفن  مدیود و  زاب  ینامب و  متارطاخ  بانط  رب  خرس ، اج ، نامه  هک  متـسب  ار  اه  مشچ  مدیود ، متخانـش ؛ یم  ار  وت  يوب 
.يدناشک اج  نیا 

.دوش یم  بآ  یعمش ، اب  وسمه  و  هتسشن ، يردام  رانک  رد  زمرق ، یلگ  هتسد  ترازم ، رس  رب 

.دناوت دنزرف  رازم  نادرگرس  نم ، یپ  رد  هتسشن  نوخ  هب  هرطاخ  رازه  رازه  نونکا ، زیخ ! اپ  هب  ردام ،

لیخ زیوآ  ندرگ  ردام ! تدنزرف ، مان  تسا و  یناریا  نادنزرف  نهذ  لایس  نونکا  تدنزرف  دای  ردام !

.دنیآ یم  شرازم  يوس  هب  هک  ناسک 

.مسیونب مرادرب  ملق  مهاوخ  یم  مسیونب ؛ مهاوخ  یم 
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هرطاخ رد  وت  نوخ  هزیوه ؛ ياهرازین  رب  هن  تسا و  هیوالهد  ياه  تشد  رب  هن  وت ، نوخ  نادواج ! هتفخ  كاخ  يا  رگید  ـالاح  مردارب !
.منیبب وت  ياه  مشچ  اب  مهاوخ  یم  متفای ، ار  وت  هک  نونکا  نم  هتسشن و  میاه و 

، وت ياپ  اج  دادـتما  مه  زونه  دـیاش  میامیپب ؛ ار  وت  هتفر  هار  مشاب و  وت  ياپ  اج  رگ  شواک  مهاوخ  یم  ما ، هدارا  نیب  هرذ  اب  نم  نونکا 
.دناشکب نامسآ  هب  ارم 

کی هبنـش ، جنپ  هبنـش  جنپ  .مزومایب  ار  ندوب  هدنز  تحور ، یب  رهاظ  هب  مسج  رانک  رد  منک و  یگدنز  ترازم  رانک  رد  مراد  تسود 
.تنامزرمه وت و  يارب  هحتاف  ناهد  کی  لگ و  هخاش  کی  بالگ و  هشیش 

.دنوش یم  رارکت  اه  هبنش  جنپ  ما ، هتفه  زور  ره  هک  مناد ! یمن  ما ، هرطاخ  رد  يا  هدرک  هچ  هآ !

مادقا ینارماک  دمحم  / ...ات دنتفر 

.دندروآرد تراسا  هب  ار  سرت  رتسکاخ ، نوخ و  زیرکاخ  تشپ  دنتفر و  نارای 

.هتسویپ مخز ، دوب و  مادم  شتآ ، هک  دزیخرب  اه  هلالآ  داهن  زا  هآ  دوشن و  هتسکش  اه  هلال  رمک  ات  دنتفر ، نارای 

ینامـسآ ماـگنه  رد  اـت  دنتـسویپ ، توکلم  هب  دنتـشذگ و  رطخ  زا  دندیـشک ، دـق  رجف ، رون و  ياـه  هلق  نیرتدـنلب  اـت  دـنتفر و  ناراـی 
.دننک ناشیاه  مدق  شرف  ار  شیوخ  ياه  مشچ  ناگتشرف ، ناشندش ،

راثیا قشع ، دـشاب و  هسامح  ياه  بش  يراگدای  هام ، رون  ریز  رد  اـت  دـنداهناو ، نیمز  رد  ار  قشع  هتخوس  ياـه  هراـپ  دـنتفر و  ناراـی 
.نونج دشاب و 

یبیرغ درگ  ار  اه  هنوپ  كالپ  دننکن و  مگ  ار  اه  هلال  یناشن  ینادرگرس ، يداو  ناگدناماو  ات  دنتفر ،

هتفر داب  رب  ياپ  در  مینزب و  هنیـس  من  من  کشا ، ياه  تسد  اب  تداهـش ، تقیقح و  نامـسآ  ياه  هراتـس  رازم  رب  اـت  دـنتفر ، .دـناشوپب 
.مییوبب مییوشب و  ار  شیوخ  نامیا 

وـشتسش ناگتـشرف ، ياه  کشا  رـشرش  ریز  ام ، یلاخ  ياه  هناش  ات  دنتفین ، اپ  زا  اه  نابایخ  دنریمن و  اه  هچوک  ات  دنتفر ، نارگنـس  مه 
.دننک هبرجت  ار  غارف  راب  نیگنس  ینعم  دنوش و 
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.ییاهنت مدمه  میوش و  يرارق  یب  هژاو  سونأم  هشیمه  ات  دنتفر ، نارای 

.دبای ییانشور  رون و  لاحم  هدروخ ، كاخ  ِلالز  ياه  هرجنپ  ات  دنتشذگ ، ناراطق  مه  دنتفر و  نارای 

.دندیشون ار  شطع  هراصع  دنتفر و  نارگنس  مه 

.تقیقح ّقح و  ناقشاع  دندوب و  دیشروخ  قدنخ و  نوخ و  ناثراو 

.رود ياه  لاس  زا  هدنام  اج  هب  ِرومن  ياه  همخد  دندوب و  روسان  ياه  مخز  راید  زا 

.ریبکت دوب و  دایرف  غاد ، دوب و  مخز  ناشاه  همزمز  و 

.دنتشگزاب نت  تراسا  زا  دنتفر و  نارای 

.اهزاورپ نیرت  یبآ  دادتما  رد  نارتوبک ، اب  سامم  دنتفر ؛ نارای 

.شاین ياه  هظحل  ناقشاع  دندوب و  رون  راید  ناراپسهر 

.دندناسر نامسآ  دح  نیرتالاب  هب  ار  زاورپ  ندز ، مه  هب  کلپ  کی  رد  دندروآ و  رد  اه  هسامح  نیرت  فرگش  زا  رس  دنتفر و 

، دندیـشک شتآ  هب  شیوـخ ، مرگ  ِسَفَن  اـب  ار  سْفَن  باـقن  دنتـشذگ و  ریگ  سفن  ياـه  هظحل  زا  گـنرد ، یب  دـنتفر و  ناراـطق  مـه 
تقیقح سونایقا  هب  هناقداص  دـندومن و  ندـیراب -  شیاین و  نتفکـش -  رون  ياه  هظحل  رد  قرغ  ار  شیوخ  یباتفآ  یقیقح و  يامیس 

.دندیسر

هتخادنا باقن  خر  زا  ام ، بوشآ  یپ  زا  يا  »

« هتخادنا باتفآ  رب  شنزرس  گنس  وت  لعل 

ییاضر هدیمح  / كالپ کی  هیفچ ، کی 

دراد ارم  زور  لاح و  دیشروخ 

دزوس یم  هک  هشیمه  شتآ  رد 

ییآ یمن  وت  منک  یم  ساسحا 

دزوس یم  هک  هشیش  تشپ  دیشروخ 
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وت یب  مشک و  یم  باذع  مراد 

مک مک  مدوخ  موش ز  یم  رود  یه 

ییآ یمن  وت  منک  یم  ساسحا 

ممشچ رد  هب  هدنام  زونه  اما 

دچیپ یم  منیشن و  یم  هریخ  یه 

مشوگ رد  وت  ياپ  يادص  الاح 

نم ًالصا  ...وت  هک  منک  یمن  رواب 

مشوپ یمن  هایس  اهزور  نیا 

همان کی  كالپ و  کی  هیفچ ، کی 

دولآ كاخ  هنهک  سکع  باق  کی 

وت زا  دعب  هک  درک  لوبق  دیاب 

دوب مرادن  راد و  مامت  اه  نیا 

دخرچ یم  هک  تسا  یتدم  هیفچ  نیا 

تسوت تسم  هدمآ  وت  یب  داب  رد 

دراد ار  وت  نوخ  يوب  همان  نیا 

تسوت تسد  ترارح  زا  راشرس 

نم متشون  هنیس  هب  ار  وت  مان 

؟ مهاوخ یم  هچ  كالپ  نیا  زا  الاح 

نم يارب  هشیمه  يا  هدنز  وت 

؟ مهاوخ یم  هچ  كاخ  تشم  ود  نیا  زا 
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تفر دیاب  هغدغد  نودب  یتفگ 

تسا زاب  ادخ  نامسآ  ياهرد 

یتفر اجک  تمس  هچیرد  نیا  زا 

؟ تسا زاب  اجک  يوس  هب  هرجنپ  نیا 

یتفر یم  یتفرگ و  یم  لاب  وت 

تشگرب ترپ  لاب و  دعب ، لاس  هد 

دنتفگ یم  مدیود و  یم  هچوک  رد 

! تشگرب ترسپ  نیبب ، نم ، هب  مدرم 

! زور نآ  هرطاخ  ریخ  هب  شدای 

مدرک تنت  مزر  سابل  یتقو 

تشگرب تنت  ناوختسا  هراپ  کی 

مدرک تنفک  دوخ  ياه  تسد  اب 

! یناد یم  هچ  وت  یب  ياهزور  نیا 

دراد ازع  گنر  مارب  ایند 

مزوس یم  متسکش و  ورف  دوخ  رد 

دراد ارم  زور  لاح و  دیشروخ ،
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سدق یناهج  زور  يارب  / لیلخلا ناناملسم  راتشک  دای  هب  : نوتیز مخز 

يدیعس دمحم  / خرس لگ  زور  ادرف ،

.دننک دایرف  ار  ایرد  تمظع  ات  دنیآ  یم  درگ  کیدزن  رود و  زا  ناهج ، ياه  هناخدور  اهرابیوج و  زورما 

همکچ و اب  هک  یخیرات  تسا ؛ نوخ  زا  شا  هملک  هب  هملک  هک  دهد  یم  تداهش  ار  یخیرات  ایند  زورما 

.تسا هدش  هتشون  هزینرس 

.دیشک دهاوخ  شتآ  هب  تسا ، هدمآ  دیدپ  رادراخ  میس  اب  هک  ار  يا  هشقن  ایند ، زورما 

.دشوج یم  ملاع  ناگدازآ  ياه  گر  رد  مایق ، نوخ  زورما 

.كاخ ياه  هناش  رب  درک ؛ دهاوخ  زاب  رس  هنهک  یمخز  دش و  دهاوخ  هتسکش  هلاس  دنچ  نیدنچ و  یضغب  زورما 

.دیوگ یم  خساپ  ار  ایند  توکس ، گنس  اب  هک  تسا  ینیمزرس  اج  نآ 

هب ار  نانمـشد  مدق  کی  گنـس ، ره  .درادن  گنـس  زج  هب  يا  هراعتـسا  گنـس ، نابز  دنیوگ و  یم  نخـس  گنـس  نابز  اب  هک  یمدرم 
.دنار یم  بقع 

ص:29

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشوج یم  يدازآ  بلط  رد  يدایرف  هراّوف  ناهد ، ره  زا  و  دروآ ، یم  رد  هزرل  هب  ار  نازواجتم  ياه  خاک  اه ، تشم  اج ، نیا  رد  و 

دوخ رد  ار  نانمـشد  تازیهجت  اه و  کنات  كاخ ، و  دش ، دـنهاوخ  هدـیرد  مه  زا  نیمزرـس ، نیا  ضغب  زا  رادراخ ، ياه  میـس  يزور 
.دیعلب دهاوخ 

.دوعوم راس  هیاس  رد  میکاخ ؛ ناثراو  ام  ادرف ،

، دشاب هتشاد  نافرع  مه  هک  ییایند  دنک ، راکنا  ار  ّتیدوبع  دناوتن  سک  چیه  نآ  رد  هک  ییایند  تخاس ؛ میهاوخ  ار  رگید  يایند  ادرف 
.دوعوم مه  دنخبل و  مه  خرس و  لگ  مه  بیس و  مه 

.تسین رود  زور  نآ 

ییاضر هدیمح  / نزب هرعن  ار  تیاهدرد  هراومه 

ياه ناتـسگیر  زا  زیربل  تیاه  تسد  يا  هتفگان ! ياهدرد  دـیپس  وسیگ  يا  داز ، جـنر  ياپرید  يا  كاـخ ! هتفـشآ  باوخ  يا  سدـق !
رونرد هشیر  تناتخرد  شیاز ، همـشچرس  تکاخ  يا  تا ! یندـشان  شومارف  دادـجا  لاس  نهک  مشخ  ترظتنم ، ياـه  مشچ  يا  غاد ،

رد ار  ناسیلبا  صقر  هک  يا  نیطایش ، ياه  تسد  راصح  رد  يا  دیشروخ ، تمس  هب  دوجس  هب  ور  هلبق  يا  سدق ! يا  ها  هدناود ،

! يزیر یم  کشا  ترّفنت  ياه  مشچ 

.دفاکش یم  ار  مبلق  هتفاکش ، ار  تکاخ  هک  ار  ییاه  هنایزات  .مونش  یم  ار  تیادص 

ياه لاس  روسان  ياـه  مخز  يارب  یمهرم  تنادرم ، دولآ  نوخ  ياـه  هیفچ  دـناوت و  رجز  ياـه  لاـس  ناـبیاس  تا  یـسامح  ناـتخرد 
.وت اب  اون  مه  مینک ؛ یم  ضارتعا  وت ، اب  ادص  مه  مینز ؛ یم  دایرف  .تا  ییاهنت 

! سدق

.دنراد ار  تندناکشخ  دصق  دنچیپ و  یم  ترکیپ  رب  زره ، ياه  فلع  دننک و  یم  میسقت  ار  تکاخ  دنرب ، یم  امغی  هب  ار  تیاهزور 

! ّتیرشب هدیسوپ  ياه  بلق  رد  یگداتسیا  ریوصت  يا  بش و  ياهزیلهد  رد  هدیچیپ  يادص  يا  سدق ،

، دّرغب ام  اب  ادص  مه  زین  نامسآ  هک  مینز  یم  دایرف  نانچ  نآ  ار  وت 
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دزیرب نوریب  ار  شمشخ  ياه  هزادگ  زین  نیمز  هک 

.دندرگ نامیادص  مه  زین  اه  هوک  هک 

.دننک یم  رپ  ار  نیطایش  روگ  تساه  لاس  اه  گنس  نیا  دنوش ؛ یم  هلاچم  نامضارتعا  ياه  تشم  رد  ناهج ، ياه  گنس 

نزب و هرعن  ار  تیاهدرد  هرامه  تسیاب ، هرامه  نامب ، زبس  هراـمه  وت ، تسا و  ناـشندرک  نفد  يارب  ییاـج  ناـمز ، جـند  ياـه  هشوگ 
.دنک دوبان  دفاکشب ، ددرون ، رد  ار  اه  یهایس  دوش و  لح  تیادص  رد  نامیادص  ات  راشفب ، تشم  رد  ار  تیاه  گنس  هرامه 

! لوا هاگ  هلبق  هشیمه  يا  سدق ، میاوت ، اب  نانچمه  ام 

.میدنب یم  تماق  ار  نامناردپ  ياهزامن  وت  يوس  هب  ور 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / رادیب ياه  نادجو  یناهج  زور 

ياه لد  دـنروخ و  یم  هرگ  مه  اب  مکحتـسم ، نمؤم ، ِنامیا  لـثم  دـنمتردق ، ياـه  تسد  هعمج و  زاـمن  نیرفآ  تدـحو  ياـه  فص 
لّوا طخ  سدق - »  » دای اب  روشرپ ،

.دنپت یم  رفک -  مالسا و  ههبج 

.دراذگ یم  شیامن  هب  ار  ناناملسم  داقتعا  نامیا و  تردق  مالسا ، ناهج  دنشک و  یم  دایرف  ار  سدق  يدازآ  ادص ، اه  نویلیم 

! یکاپان یکاپ و  نیب  زرم  ینعی : سدق  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  ِسوماق  رد 

! ناملسم اهدرایلیم  ِییاهن  ِنومزآ 

.تسا مزینویهص »  » اب مالسا »  » ییورایور سدق ، عوضوم  تسا ! لییارسا  نیطسلف و  ثحب  زا  رتارف  سدق ، عوضوم 

؛ تـسا ناناملــسم  تـّیمح  تریغ و  شیاـمه  سدـق ، زور  .تـسا  نیتـسار  ناناملــسم  هاـگن  رد  تدـحو ، ِیّلجت  زور  سدــق ،» زور  »
زور دنباتـش ! یم  مه  يرای  هب  هّللا ، لوسر  دـمحم  هّللا و  الا  هلا  ال  مه : نآ  راعـش و  کی  اب  یلو  فلتخم ، ياـهداژن  اـب  هک  یناناملـسم 

ناریا و یمالسا  بالقنا  هدارا  نامدای  سدق ، زور  دنشیدنا ! یمن  ّتیناسنا  مالـسا و  يزارفارـس  هب  زج  هک  تسا  یناسک  نامرآ  سدق ،
.تسا هللا  همحر  بالقنا  ماما 
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، نیمز يور  ياه  یناسنا  کت  کت  يارب  ار  یعامتجا  تلادـع  تاواسم و  هک  تسا  یناسک  ریذـپان  یگتـسخ  دایرف  زور  سدـق ، زور 
! دندنموزرآ

.تسا رادیب  ياه  نادجو  ِیناهج  زور  سدق ، زور 

نیطسلف خرـس  ياه  نابایخ  هب  ار  دوخ  زبس  هاگن  دنـشیدنا و  یم  تموصخ  زا  یلاخ  یناهج  هب  هک  تسا  ییاه  ناسنا  زور  سدق ، زور 
هلأـسم تردـق ! ربارب  نوخ  نارگادوس  تیموکحم  زور  تسا ؛ نیطایـش  اـب  شزاـس  تیموکحم  زور  سدـق ، زور  دـنا ! هدرک  فوطعم 

زیم يور  هک  تسین  نیطسلف  ناناوج  ناج  سدق ، هلأسم  تسا ! حتف » ِّما   » و فاسوبا »  » ياه يرکف  جک  زا  رتارف  مالـسا ، ناهج  سدق و 
زور دزوسب ! رتسکاخ  نوخ و  شتآ و  رد  یهاـگودرا  هزغ ،» راون   » زا يا  هچوک  یـسپ  ِنتفرگ  سپ  لاـبق  رد  دوش و  هلماـعم  هرکاذـم ،

( جـع ) دوعوم ترـضح  تلادـع  راظتنا  مشچ  هک  يزور  یعامتجا ! تلادـع  یناهج  ياه  نامرآ  مالـسا و  تفارـش  زور  ینعی : سدـق ،
نوناق لاگنچ  زا  مزینویهص ، راکتیانج  چیه  دوشن و  ریپ  راّفک ، ياه  نادنز  رد  یناملسم  ناوج  چیه  ات  تسا ،

هب ناهج ، ياه  هلق  نیرتدنلب  ماب  رب  يدازآ ، مچرپ  يزور  شاب ! هتشاد  نامیا  تیاه  تسد  هب  هدازآ ! ناسنا  يآ  ناملسم ! يآ  دزیرگن !
! دمآ دهاوخ  رد  زارتها 

.دوب دهاوخن  يا  هدنیآ  ینامیشپ ، زج  نارفاک ، يارب  و  کیدزن ، يزوریپ  هدعو  هک  دشاب  هتشاد  نامیا  تدوخ  هب 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / وت نوخ  رطع 

؛ نیتسخن هبعک  نم ، ِسدق 

؛ ریسا متس  ریجنز  هب  نم ، سدق 

كاپ نیمزرس  نم ، ِسدق 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  ناگتسیاش  ِفاعضتسا  يامن  نم ، سدق 

« جرف  » ِدایرف نم ، سدق 

« روهظ  » ِيدانم

« تلادع  » ِسامتلا

منک یم  باق  مزور  ره  موبلآ  رد  ار  وت  دای 
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، مبـش ره  زاـمن  شوگ  هب  ردـق ، ياـه  بش  هثاغتـسا  شوگ  هب  ار  وت  هجـض  ار و  وت  داـیرف  مزیوآ و  یم  مبلق  هناـخ  راوید  هب  ار  وـت  داـی 
منک یم  راوشوگ 

دیابرب ممشچ  زا  باوخ  وت ، ِنوخ  رطع  ات 

.منک اعد  تیارب  هتسکش  لد  و 

یجنپ هجیدخ  / ناسنا یضرا  تیمامت 

! نیطسلف

! هتشغآ نوخ  هب  كاخ  نیا  اب  هودنا ، رسارس  نیمزرس  نیا  اب  مراد ؛ كاخ  نیا  اب  یبجع  یکیدزن  ساسحا 

! مراد هنیرید  یتبسن  كاخ  نیا  اب  نم 

! دشاب كاخ  نیمه  زا  نم ، تشرس  زا  یتشم  دیاش 

هب اه ، سیّدق  راید  هب  ناگتشرف ، نیمزرس  هب  دنز ؛ یم  دنویپ  نیطسلف  هب  ارم  حور  تسه ، هک  یّسح  ره 

! ینیمز ناینامسآ  هاگداز 

! تسا فرح  کی  هزادنا  هب  نیطسلف ، ات  نم  حور  هلصاف 

طوطخ یناـسنا ، ياـیفارغج  هشقن  رد  دـنرادن ! دوجو  ییاـیرد ، ینیمز و  ییاوه و  ياـهورملق  دـنرادن ؛ یـشقن  اـهزرم  دـنویپ ، نیا  رد 
! تسا ّتیناسنا  یضرا » ّتیمامت   » اب قح  هشقن ، نیا  رد  دنا ! هتشادرب  ار  اهورملق  تسا ؛ هدش  كاپ  اهزرم ،

! نیطسلف هآ ،

!؟ دراد یصاخ  معط  تیاوه  ارچ  .مناد  یمن  مونش !؟ یمن  ار  تیاه  هدنرپ  زاوآ  منک ، یم  زیت  شوگ  رت  شیب  هچره  ارچ  مناد  یمن 

! دراد نایرج  نوخ  نژیسکا ، ياج  هب  تیاوه ، رد  دیاش 

!؟ دنا هدز  مقر  نوخ  کشا و  اب  ار  تریدقت  ارچ  مناد  یمن 

!؟ دوب خلت  زیگنا و  مغ  ردق  نیا  تتشون ، یناشیپ  ارچ  مناد ، یمن 
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! نیطسلف مناد ، یمن 

! لاح ات  هتشذگ  زا  منک ؛ یم  رورم  ار  وت 

تسا ام »  » هتشذگ تسا ، نم  هتشذگ  وت ، هتشذگ 

! تسا ناسنا  زیگنا  مغ  ِنونکا  وت ، ِنونکا  و  رشب !»  » هتشذگ

! دنتسویپ اه  نامسآ  هب  دنتسیز و  دندش ، ّدلوتم  وت  رد  هک  يا  هدازآ  ياه  ناپوچ  دای  هب  منک ؛ یم  رورم  ار  وت 

! دنتفر جارعم  هب  یگرزب  نادرم  ناشنماد  زا  هک  يا  هرهاط  ناردام  دای  هب  منک ؛ یم  رورم  ار  وت 

.ار تزیگنا  لد  هتشذگ  ار و  وت  منک ؛ یم  رورم  ار  وت 

هطقن هب  مدیـسر ؛ یمن  زگره  شاـک  يا  هک  مسر  یم  يا  هطقن  هب  تسرد  مـنز و  یم  مدـق  تا  هتـشذگ  ياـه  هچوـک  سپ  هچوـک  رد 
! نیطایش روضح 

هرخسم هب  ار  تتراهط  هک  ماشآ ، نوخ  ياهراتفک  موجه  هطقن  هب  ثیبخ ! حابشا  موجه  هطقن  هب 

! دندرک لامدگل  ناشیاه  همکچ  ریز  ار -  تا  هراپ  هراپ  رکیپ  ار -  وت  دندرب و  تراغ  هب  ار  تتمصع  ّتیناقح و  .دنتفرگ 

...کنیا دندناشن و  گوس  هب  ّتیناسنا ، نداد  تسد  زا  مغ  رد  ار  ناسنا  دندرک و  لاغشا  ار -  سدق  ار -  تبلق 

، اما دنراگنا ، چیه  هب  ار  تا  یضرا  ّتیمامت  دنریگب و  تا  هدیدان  دیاش  ییاین ، مشچ  هب  دیاش  ناهج ، يایفارغج  هشقن  رد  وت ، نیطسلف !
! ّتیناسنا یضرا  ّتیمامت  ینعی  نیطسلف  یناسنا ، يایفارغج  رد  هک  شاب  هتشاد  نیقی 

یمیقم بیبح  / درک میهاوخ  تدازآ 

.ددرگ یم  ما  هیاس  هب  هیاس  هک  تراسا ، گنس و  گنس و  گنس و  هرطاخ ، گنسرف  گنسرف 

.دشک یم  هآ  نم  اب  نیطسلف  مشک و  یم  هآ  نم 

ار ما  ییاهر  كاپ  كاخ  زا  يا  هشوگ  مشکب و  سفن  ار  منطو  دازآ  ياوه  يا  هظحل  ات  منک  زاورپ  دیاب  وس  مادـک  هب  دـییوگب ، نم  هب 
؟ منزب کلپ 
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گنـس و ياه  لاس  مامت  اب  و  لیلخلا »  » ياه هچوک  اب  ما  هتـسب  ناـمیپ  نم  هدرک و  ناور  ممـشچ  زا  بآ  كاـخ ، نارگادوس  دـب  يوب 
.منامشچ شزوس 

چیپ داـیرف  هظحل ، هب  هظحل  ماـه ، شوـگ  منک و  یم  هرود  ار  هرودـلا » دـمحم   » نینوـخ ياـهدایرف  راـجفنا ، هودـنا و  اـب  زور ، ره  نـم 
.تسا هزمح » وبا   » و ناملس »  » و نامحر »  » ياهدایرف

.مروآرد نایرج  هب  مسدقم  هناخ  سدق ، مروشک و  مرهش ، ياه  نایرش  رد  ار  نوخ  مهاوخ  یم  نم 

کیدزن يزوریپ  حتف و  بیرَق ؛» ٌحـْتَف  َو    ِ هّللا َنِم  ٌرْـصَن  « ؛ منک یم  همزمز  دوخ  اب  ار  راگدرورپ  کیدزن  هدـعو  راظتنا ، رد  متـسیا و  یم 
يوب .منیب  یم  یـصقالادجسم  زارف  رب  ار  يدازآ  نارتوبک  هتـساوخ  دوخ  زاورپ  ما ، هشیدـنا  ياـه  هیناـث  نیزاـغآ  رد  زور ، ره  .تسا و 

روآرجز يوب  هک  زور  نآ  دنک ؛ یم  متسم  هچ  نوتیز ،

، سفن مهد و  ناکت  يزوریپ  تسد  مناردارب  يارب  ریجنز ، تشپ  زا  هن  نوتیز ، ناتخرد  زارف  رب  نم  دشاب و  هدرب  دوخ  اب  داب ، ار  نمشد 
یناتـسد زا  رهـش ، هنوگ  هم  ياضف  رد  دوش و  یم  رارکت  نارتوبک  هتـساوخ  دوخ  زاورپ  زور ، ره  نونکا ، و  دشاب ! نامدوخ  ياه  سفن 

.دسر یم  شوگ  هب  يزوریپ  دیون  دهد ، یم  گنس  يوب  هک 

.اه سدق  ندیشک  شوغآ  رد  اهریجنز و  نتفاکش  ات  ما ؛ هتسب  تمواقم  نامیپ  نم  يرآ !

، نآ رد  هک  ییاهادرف  تسا ؛ يرگید  زور  ادرف  دنیوگ  یم  نم  هب  امش  ياه  مشچ  نهک ! ياه  هسامح  نیمزرس  ینیطسلف ، نامواقم  يا 
.منک دایرف  ار  يدازآ  دنلب  ياجه 

ياهزوس نیـشن  هیاس  مه ، تسد  رد  تسد  هک  هدش  گنت  ینیطـسلف  داش  ناکدوک  يارب  ناشلد  ردـقچ  نوتیز ، ناتخرد  هک  منیب  یم 
، نیطـسلف هدش ! هتـسب  نامیپ  هب  مسق  سدـق و  سدـقم  تمرح  هب  مسق  هدـش و  هتخیر  نیمز  رب  ياه  نوخ  هب  مسق  .دـندوب  شا  یباتفآ 

.درک میهاوخ  تدازآ 

هدازربکا ریم  !/ میرادن یساره  گرم  زا  ام 

! لیئارسا ینب  موق  يا 

هک دـیرَبَم  نامگ  اّما  دـیتشغآ ! مغ  اب  ار  نام  يرادـیب  دـیدوبر و  نامنامـشچ  زا  ار  باوخ  هک  داب ! هابت  ناـت  يرادـیب  مارح و  ناـتباوخ 
گنـس ناراب ، تارطق  یتح  اج  نیا  .تسین  يربخ  هزره  ياه  سوریو  يدیـسا و  ياه  ناراب  زا  اج  نیا  هن ! .دیئاسایب  يا  هظحل  دـیناوتب 

.دنوش یم 
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.دنریم یم  تشم  رد  گنس  نادرمریپ ، اج  نیا  .دنیآ  یم  ایند  هب  تسد  رد  گنس  ناکدوک ، اج  نیا 

! تسا ینیطسلف  كدوک  ره  دازمه  گنس  .تسا  هدروخ  هرگ  موق  نیا  تشونرس  اب  گنس 

! لیئارسا ینب  موق  يا 

هخاش رازه  دینکشب ، هک  ار  ینوتیز  زبس  هخاش  ره 

ار نآ  دناوتن  ناتیاه  هلولگ  ناراب  ناتیاه و  کنات  نافوت  یتح  هک  دـنمونت  روانت و  ردـق  نآ  تفرگ ؛ دـهاوخ  ار  نآ  ياج  رگید ، روانت 
! دنکب اج  زا 

.ار ّتلم  نیا  ّتیمولظم  تس  یگرزب  لیلد  نیطسلف و  يارب  تس  يراختفا  لادم  دیشکب ، نوخ  رد  هک  ار  يدیفس  رتوبک  ره 

! زین ناتیاه  هلولگ  زا  میرادن ؛ یساره  گرم  زا  ام 

! لیئارسا ینب  موق  يا 

هک تسد ، رد  یگنـس  یلیبابا  ینیطـسلف ، ره  تسا و  هبعک  نامه  سدقملا ، تیب  هک  دیزاتب ؛ نیمزرـس  نیا  رب  دیهاوخ  یم  هک  ردق  ره 
یهاوگ دسر  یم  تداهـش  هب  هک  ینیطـسلف  ره  نوخ  ار  نیا  تسام ؛ نآ  زا  يزوریپ  .تسا  هداتـسیا  امـش  مشچ  رد  مشچ  ور و  رد  ور 

: دهد یم 

« .دنام دهاوخن  لامیاپ  یّقح  چیه  تسین و  رادیاپ  یملظ  چیه  : » هدش هتشون  روشک  نیا  ياهراوید  رب 

یمیقم بیبح  / دوشگ یهاوخ  ار  تا  ییاهر  ياه  لاب 

درد هب  ار  شناج  نفعتم ، يروضح  اب  هک  دونش  یم  ار  هناگیب  ياه  همکچ  يادص  شوماخ ، شوماخ  سدق ، هک  تسا  لاس  ياه  لاس 
.دننک زاورپ  شدبنگ  يدرز  رب  اهر ، يدازآ ، دیفس  نارتوبک  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ ییاهر  هشیدنا  رد  سدق  .دنا  هدروآ 

.تسا سدقت  راوازس  هک  دنتشاد ، یم  شسدقم  هراومه  هک  دیوج  یم  ار  دوخ  یگشیمه  نارای  سدق 

هراچ هچ  ار  وا  ددنب و  یم  شقن  شراوید  رد و  رب  تساه  لاس  ناشنوخ ، هک  تسا  ینادیهش  زیر  کشا  نیگمغ و  نونکا  سدق ، یلو 
؟ راظتنا نتسیرگ و  زج 
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یم ادص  ار  وت  ناماهدایرف  اب  زورما  هک  وت ، ناقاتـشم  لیخ  ام ، دوشگ و  یهاوخ  ار  تا  ییاهر  ياه  لاب  نم ! نیتسخن  هاگ  هلبق  سدق ،
ورف ولگ  رد  هدنام  یضغب  راجفنا  زا  هک  راظتنا  اه  لاس  ياه  کشا  اب  مینز ،

ملاـع همه  شوگ  هب  ار  تا  ییاـهر  داـیرف  تهاـگیاج  نیرتدـنلب  زا  هاـگ ، نآ  .داد  میهاوـخ  وشتـسش  ار  تبجو  هب  بجو  دـنزیر ، یم 
دوب و دهاوخ  دایرف  نامدوجو  هک  دـید  دـنهاوخ  ار  منارایو  ارم  راطفا ، اب  هدـنام  زونه  ياه  هعمج  نامز ، نآ  ات  یلو  دـیناسر ؛ مهاوخ 

.دایرف

، تمحر هام  ياهزور  نیرخآ  رد  دـنهاوخ و  یم  ار  شا  يدازآ  لد ، زا  هک  سدـق  ناقـشاع  مامت  هدیکـشخ  ياه  بل  هب  اراـگدرورپ !
، ناضمر تکرابم ، هام  ياه  هعمج  نیرخآ  زا  یکی  رد  داش ، نینچ  نیا  يزور  ات  نک ، هاتوک  یصقالادجسم  زا  ار  نمـشد  دیلپ  تسد 

.میروآ دورف  سدق  رد  رکش  یناشیپ 

يریدق نیسح  دمحم  / رگید یّجح 

یب هتـسکش  سفق  رود  هـب  يدازآ  رتوـبک  ندیـصقر  زور  زورما ، .تساهدـنخبل  نتفکـش  زور  تـسا و  دـیما  ندز  هناوـج  زور  زورما ،
حور و ندرگ  هب  ار  دوخ  ياعد  لگ  ياه  هقلح  ینیطـسلف ، راد  هزور  هدـید و  جـنر  مدرم  کیاکی  هک  تسا  يزور  .تساـه  یتواـفت 

.دنزادنا یم  هللا  همحر  ینیمخ  ینامسآ  هشیدنا 

يا هتسه  هحلـسا  هب  ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  رد  سفن ، سوه و  ياهدژا  اب  دربن  هتفه  دنچ  زا  سپ  اه ، لد  هک  تسا  يزور 
خرس و ياه  هزادگ  اب  دنک و  یم  زاب  رس  توکس ، اه  لاس  زا  سپ  اهدایرف ، اه و  ضغب  شوماخ  ناشفـشتآ  دنوش و  یم  زهجم  نامیا 

.دنک یم  ناروف  وتِو »  » رس دنچ  لوغ  رس  رب  تدحو ، تمه و  نیشتآ 

.دربب رد  هب  ملاس  ناج  یناطرس ،» هدغ   » زا شندب ، ات  دور  یم  اهدنویپ  اهرواب و  هناخافش  هب  نیطسلف ، رامیب  نت  زورما ،

سدق هبعک  حتف  ياوتف  تفر و  ریوزت  ياه  تب  نتـسکش  هب  نامیا ، هشیدـنا و  ربت  اب  راو ، میهاربا  گرزب ، ینیمخ  لیطعت ، زور  نیا  رد 
نآ ا يزاس  كاپ  و 

؛ درک رداص  ار  نویهص  لکیهدب  تشز و  ياه  تب 
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.تفرگ دوخ  هب  تقیقح  باعل  نامز ، يرماس  رکم  رنه و  هب  دش و  هدیشارت  رامعتسا  گرزب و  ناطیش  تسد  هب  هک  ییاه  تب 

زا تئارب  ویرغ  اـب  درک و  دـنهاوخ  فاوط  قح  هبعک  درگ  هب  ناـشورخ ، یجوـم  نوـچ  سدـق ، رد  یّجح  مسارم  اـب  ناناملـسم ، زورما 
ناطیـش دوخ ، تارمج  یمر  اب  دیـشورخ و  دنهاوخ  رـشب  قوقح  كوپ  قارطمط و  رپ  ياه  نامزاس  هتفخ  رکیپ  رب  کیبل ، نیکرـشم و 
ینیمخ ماما  سدق ، یناهج  زور  رد  هک  ارچ  دومن ؛ دنهاوخ  حبذ  ار  هقرفت  وید  تدحو ، يانم  رد  تفرگ و  دنهاوخ  فده  ار  لیئارـسا 

ام يارب  ار  يرماس  هلاسوگ  یچوپ  ناتساد  تفر و  نامز  نارحاس  يوداج  گنرین و  گنج  هب  دوخ ، مایپ  يوسوم  ياصع  اب  هللا  همحر 
رامعتـسا خر  هب  دوخ ، لالز  اب  ار  نوعرف  تکاله  ریوصت  اـت  دـناوخ  ارف  تکرح  هب  ارراد  هزور  كاـپ و  ياـه  هنیئآ  لیـس  درک ؛ ناـیب 

.دنشک

یسوط اروح  / رگزاجعا ياه  گنس 

.تسا هدرک  هتفشا  آر  ناهج  ناربکتسم  شوخ  لایخ  هک  نام ، یلاخ  ياه  تشم  تسا ؛ هتفرگ  ناج  ام  تضهن  هرابود 

.میا هدرک  دنلب  ناتدمآراک  اّما  هداس  ياه  گنس  بالقنا  زا  تیامح  هب  ار  نام  هدرک  هرگ  ياه  تشم 

.میراد يرگزاجعا  هداس  ياه  تشم  زین  ام 

مخز يدردمه  زا  راشرس  ییاه  ناج  اب  فیرش و  سدق  ییاهر  تقیقح  هب  دیما  زا  زیربل  ییاه  لد  اب  نامراوتـسا ، ياه  ماگ  اب  زورما ،
راوتـسا ياه  ماگ  نیمه  اب  رگزاجعا ، هداـس و  ياـه  تشم  نیمه  اـب  میا ؛ هتـساخرب  نیطـسلف ، مولظم  مدرم  هتفاـین  ماـیتلا  هزاـت و  ياـه 

.بصاغ تسینویهص  يانب  ندنک  يارب  میوش  ناشورخ  یلیس  ات  تدحو ،

؛ تسا هدرک  زاغآ  ار  هضافتنا  سدقم  مایق  تزورما ، لسن  هک  نانچ  نآ  زیخرب ، رویغ ! ینیطسلف  زیخرب ،

ار نیطـسلف  میتی  هدروخ و  کتک  ناکدوک  ماک  نآ ، ییاـهر  ّتیرح و  معط  هک  یبـالقنا  نک ! بـالقنا  .راـثیا  يراـثن و  ناـج  روش  اـب 
.دشخب مایتلا  ار  رپرپ  لگ  نیدنچ  رادغاد  ناردام  ناوج و  نانز  هویب  لد  مخز  دنک و  نیریش 
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هلعش .دنا  هتـسب  لد  دّهعت  يایرد  هب  دنا و  هتـسش  تمالـس  لحاس  زا  تسد  هک  هتـسشن  ناسنا  زا  یناشورخ  جاوما  ياشامت  هب  نامـسآ 
ناشدوجو رد  ار  هسامح  تایح و  ترارح  دشخب و  یم  امرگ  ار  ینیطـسلف  ناناوج  هدروخ  مخز  ناج  هک  تسا  تماهـش  روش و  ياه 

.دروآ یم  شورخ  شوج و  هب 

نارود هک  نامولظم ! رگناریو  زوسناج و  هلان  يا  نازوسب  نامیا ! نک  ناینب  داـیرف  يا  شورخب  هضاـفتنا ! ناـشورخ  همـشچ  يا  شوجب 
.رابکتسا توخن  رورغ و  یلاخ  وت  ياه  بابح  تموکح  نارود  تسا ، هدمآ  رس  هب  ایند ، راد  رب  هدینت  رات  یناتوبکنع  تنطلس 

، هادـفلا هل  انحاورا  رـصع ، ماما  نامزلارخآ ، ياسوم  رگزاجعا  ناتـسد  اب  هک  تسا  کیدزن  يرماس ، روز  رز و  یلاشوپ  ياه  همـسجم 
.دزاب گنر  ایند  يایر  يالط  دوش و  اوسر 

«. تسا کیدزن  يزوریپ  تسادخ و  زا  يرای  ! » تسا هدیمد  يزوریپ  حبص  هدیپس  هک  زیخرب ،

ییابطابطروپ یلع  دیس  !/ میهاوخ یم  ار  نیطسلف 

! مهاوخ یم  ار  نیطسلف 

! مهد یمن  تسد  زا  ار  یصقالادجسم  دبنگ  رب  هتسشن  ياهرابغ  درگ و  هّرذ  هّرذ  یتح  ار و  شکاخ  مامت 

ریز زا  ار  ناربمایپ  نیمزرس  دینادرگزاب ! نم  هب  ار  سدق  مهاوخ ! یم  ار  نیطسلف  منز : یم  دایرف  دوجو  مامت  اب  مهاوخ ! یم  ار  نیطسلف 
! دیهد تاجن  مالسلا  هیلع  یسوم  روفنم  تما  ياه  مدق 

.دنیرگ یم  هک  تساه  لاس  نوتیز ، ياه  هشوخ 

کیک ياه  هکت  هک  نانچ  نآ  هرکاذم ، زیم  رس  رب  هک  تفر  تسد  زا  ماگنه  نآ  نیطسلف ، نم ، نطو  تیمامت 

.دندرک شا  هراپ  هراپ  دندرک ، یم  میسقت  ار  ناشدلوت 

ره نطو  .نیطـسلف  رگم  ما  ینیطـسلف  یلو  منک ، یمن  تبحـص  یبرع  تسین و  ینیطـسلف  ما  همانـسانش  ما ، هدشن  هداز  نیطـسلف  رد  نم 
؟ تسا هدوبن  ام  نیتسخن  هاگ  هلبق  سدق ، رگم  تسین !؟ يا  هدازآ  ناملسم 

.مزیر ورف  مسدقم  نطو  نابصاغ  رس  رب  هرابکی  هب  ار  اهنآ  ات  ما  هدرک  هریخذ  یکدوک  زا  ار  میاه  گنس  مهاوخ ! یم  ار  نیطسلف 
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یم دازآ  ار  نیطـسلف  ام  هدارا : زا  زیربل  ییاه  ملق  اب  راد ، هزور  ياه  ناهد  هدیکـشخ و  ياهولگ  زا  اهدایرف ، نیرتدنلب  مینز ؛ یم  دایرف 
لـسلسم اه ، کنات  تشپ  هک  اهنآ  زا  میریگ ؛ یم  سپ  دـهد ، یم  ناشرازآ  نامیادـص  یتح  هک  ینانیـشن  خاک  زا  ار  نامقح  ام  .مینک 

یم وهایه  یناهج  نیون  مظن  للم و  نامزاس  رـشب ، قوقح  هرکاذم ، راعـش  اب  دـنا و  هتفرگ  هانپ  يا  هتـسه  ياه  حالـس  اهامیپاوه و  اه ،
.دننک

يرداـم هیکرت و  زا  هبجحم  يرتخد  یبونج ، ياـقیرفآ  زا  یتسوپ  هایـس  ناوج  داـیرف  رگید ، داـیرف  اـه  نویلیم  اـب  هارمه  نم  داـیرف  اـما 
.دوش یم  هارمه  هَْولِحلا » نیع   » هاگودرا زا  ینیطسلف 

! دنیآ یم  دورف  نیطسلف -  ام -  ملسم  قح  نابصاغ  رس  رب  یکتپ  نانوچ  دنریگ و  یم  جوا  ناماهدایرف 

یم رت  هدـیزرو  نامیاهوزاب  میرـشف ، یم  مه  رد  ار  نام  هدرک  هدرگ  ياه  تشم  مینز و  یم  داـیرف  ناـنچمه  اـم  درذـگ و  یم  اـهزور 
هار زا  ناگدـید  متـس  قح  هدـنریگ  نامولظم و  هدـننک  يرای  هک  هاگنآ  اـت  مینک  یم  دازآ  نطو ! يا  سدـق ، يا  ار  وت  يزور  دـنوش و 

! دوب دهاوخ  سدق  زور  زور ، نآ  مناد  یم  نم  .دنک و  هماقا  وت  رد  خیرات  هشیمه  يارب  ار  ییاهر  هوکشاب  زامن  دسرب و 

ییاضر هدیمح  / گنس نوخ و  نیمزرس 

دنهد یم  نوخ  يوب  تیاه  نوتیز 

.دنا هدرتسگ  نوخ  رد  وسیگ  ترهش ، ِغلاب  ناتخرد 

دسر یم  ماشم  هب  تکاخ  مامت  زا  گرم ، يوب 

.دنناوخ یم  یخیرات  ياهزامن  لاغشا ، رد  يا  هلبق  هب  ور  نوخ ، رد  دنریگ و  یم  وضو  نوخ  اب  تنادرم ،

.دنروآ یم  نوخ  يوب  داب ، رد  اه  هیفچ  مامت 

نابل رب  هدیکـشخ  ياهدنخبل  نیمزرـس  تسا ؛ گنـس  نوخ و  نیمزرـس  اج  نیا  هدش ، هدیـشک  اجکان  ات  اه  گنـس  زا  ییاپ  ّدر  اج  نیا 
.تناردام

رد کی ، هب  کی  اه  هراتـس  تسا و  هتخود  مشچ  موش  يا  هعقاو  هب  خـیرات ، دـننز و  یم  جوم  گنـس  ترهـش ، يراـج  ياـه  يوج  زا 
یـشحو رون  ریز  تناگتـشک ، هوبنا  ات  دـنا  هدـنارتسگ  لاب  تا  یمخز  ناگدـنرپ  هعجاـف ! رهـش  لـیلخلا ، هآ ، .دـنوش  یم  قرغ  یهاـیس 

.دنشاب هتشاد  نابیاس  دیشروخ ،
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.دننز یم  هّجض  ناشدایرف  هارمه  تانئاک ، هک  نانچ  نآ  دننز ؛ یم  دایرف  ار  شیوخ  داقتعا  تناناملسم ، لیلخلا !

يارب ار  ناهج  ياـه  هماـنزور  ناوخب و  زاـمن  نک ، عییـشت  ریگب ، شور  يور  سوبب ، راـشفب ، شوغآ  رد  ار  تناگتـشک  هوبنا  لـیلخلا !
.نک اّیهم  ناشندرک  چیپ  نفک 

، تیاون مه  نوتیز ، ناتخرد  مامت  هک  تساسر  ردق  نآ  تیادص  نزب ؛ دایرف  ار  تتّیموصعم  ار و  تا  یگتـسخ  ار ، تا  ییاهنت  لیلخلا !
.دز دنهاوخ  دایرف 

!؟ دننک یمن  سح  ار  توراب  يوب  هنوگچ 

!؟ دننیب یمن  ار  تمومسم  ناتخرد  هنوگچ  دنونش !؟ یمن  ار  تنانز  هّجض  نادرم و  دایرف  يادص  هنوگچ 

!؟ دنرشف یمن  ار  تکمک  ناهاوخ  ناتسد  هنوگچ  دنوش !؟ یمن  یهانپ  ار  تا  یهانپ  یب  هنوگچ 

!؟ دنا هّجوت  یب  ار  تنامشچ  یغورف  یب  هنوگچ 

! دنا هدرک  شومارف  اروت  خلت ، ردقچ 

! دنک یمن  سح  تاظحل  نیسپاو  رد  ار  تماقتسا  هک  موش ، ياهزور  نیا  رب  نیرفن 

.دنکش یمن  ار  موق  نیا  نیگنس  باوخ  تیادص  لیلخلا !

.دنا هدیشک  رجنخ  تتسکش  يارب  موش ، نیطایش  ياه  هجنپ  رس  رد  تسد  رازه  اج  نیا 

! تسیاب رت  مکحم 

! زگره یشومارف  هب  اّما  راپسب ، كاخ  هب  ار  تناگتشک  ناوخب و  زامن  تسا ؛ هداتسیا  تا  هلبق 

ینیدباع هحیلم  / تسا یندمآ  زور  نآ 

هدش وحم  شرطاخ  رد  ندیئور ، زبس  گنر  دـنک و  یم  یبیرغ  دـنخبل ، راهب  .دراب و  یم  مغ  يوب  تکاخ  زا  هک  تسا  لاس  ياه  لاس 
.تسا

اب ترتوبک  دـنچ  هنال  زور ، ره  وگب ، .دـنور  یم  ورف  تکاخ  بلق  رد  هتـسویپ  هتفرگ و  ارف  ار  نوتیز  حلـص  لاـهن  رادراـخ ، ياـه  میس 
! وگب نم  هب  دوش ؟ یم  ناریو  یناطیش ، موش  ياه  باقع  نینوخ  ياه  لاگنچ 
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ریت و ناراـب  زور ، ره  بش و  ره  هک  مناد  یم  دوش ؟ یم  نیذآ  شداـماد  هزاـت  هنیـس  نوخ  هب  تناوـج ، سورع  وـن  دـنچ  دـیپس  هلجح 
.دور یم  هناشن  ار  تکاخ  هدنپت  بلق  هلولگ ، گرگت 

.تمواقم ياه  هروطسا  تکاخ  ناردپ  دنتماقتسا و  زا  راشرس  وت ، نیمزرس  ناردام 

.دنراگن یم  ناشنوخ  گنر  هب  ار  تریغ  باتک  تعاجش ، بتکم  رد  دننز و  یم  تیور  رب  قشع  هسوب  زور  ره  تناناوج 

هب وت  رگید  الاح  .دنناشنب  یهت  هراسخر  رب  ار  رون  زا  ینزور  ات  دنریگ  یم  فده  ار  ناطیش  یهایس  هنیس  تسد ، هب  گنـس  تناکدوک 
.دنک باریس  ار  تدولآ  شطع  یمخز  ماک  نامسآ ، نامشچ  ریت ، ناراب  ياج  هب  هک  یشک  یم  سَفَن  یحبص  راظتنا 

.ینک نوریب  شنت  زا  ار  رادراخ  ياه  میس  يراشفب و  شوغآ  رد  ار  نوتیز  لاهن  ياه  هشیر  هک  یشک  یم  سفن  یحبص  راظتنا  هب 

.دینش یهاوخ  ار  باتفآ  ياپ  يادص  وت  تسا ؛ یندمآ  زور  نآ 
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ناج يالج 

یمرخ هفطاع  / نامیشپ ياه  بش 

ظفح شا  یلمخم  زبس  دوپ  رات و  رد  ار  نامیـشپ  ياه  بش  نیا  شوماخ  زار  هک  يا  هداّجـس  راـنک  منکـش ؛ یم  وت  يارب  طـقف  بشما 
.درک دهاوخ 

.دوب دهاوخن  شیارب  ناور  کشا  زج  یمهرم  مناد  یم  هک  دهد  یم  یمخز  شتآ  زا  ربخ  ما ، هنیس  باهتلا 

ییاهزور هانگ ، هریت  تارطاخ  ما ؛ هدز  وناز  قلطم -  نارک  یب  وت -  مشچ  رد  مشچ  وت ، يور  هب  ور  دولآرابغ ، ینت  اب  هتـسخ ، هداـس و 
تـسد دنداد ، ناج  ار  سوه  هک  ییاه  مشچ  دنتفرگ ، خزود  معط  هک  ییاه  هظحل  مدنازوس ، ار  ملد  يافـص  تیـصعم ، شتآ  رد  هک 
رتالاب هک  يراکفا  دیگنج ، یم  ریـشمش  ياج  هب  هک  ینابز  دندرک ، مگ  ار  تشهب  هار  هک  ییاهاپ  دنداد ، یم  دـیما  سیلبا  هب  هک  ییاه 

...و دوب  هدش  تخس  هک  یلد  دوب ، هدش  گنت  هک  يا  هنیس  دنتفر ، یمن  هدام »  » زا

.دنرادن نتفر  ناوت  میاهاپ  .دنا  هدش  هل  تیصعم  ياهدگل  ریز  نم ؛»  » تاّرذ مامت  کنیا  ... 

دزرل یم  ملد 

.دنا هدش  اه  مشچ  لیاح  میاه  تسد 

.دنا هدز  ناراب  تخس  میاه  مشچ 

.تسا هدش  گنگ  منابز 
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دهد یم  ار  وت  تفوطع  يوب  نامیشپ ، ياه  هظحل  نیا 

دوش یم  هبدن  زا  ینافوت  نامیشپ ، ياه  هظحل  نیا 

دعلب یم  ار  تمشخ  شتآ  نامیشپ ، ياه  هظحل  نیا 

یگتـسخ مامت  راّنلا ،» نم  انـصّلخ   » دـیما اب  منک و  یم  هزات  یناج  ثوغلا ،»  » يایرد رد  دوش ؛ یم  وفعلا » ، » میاهرعـش مامت  هیفاق  کشا 
.مراپس یم  نامز  شود  هب  ار  میاه 

مرابب هبوت  رحس ، ات  ما  هدرک  رذن  بشما 

مامت مشاب و  هدجـس  رد  ار  میاه  تعکر  ماـمت  ما  هدرک  رذـن  يراسمرـش ! تمـالع  هب  مناوخب ؛ ریز  هب  رـس  ار  میاـهزامن  ما  هدرک  رذـن 
...منک سیخ  ناراب  ریز  ار  میاه  هدجس 

دوش و یم  مرگ  مناج  دریگ ، یم  ناج  هرابود  مفیحن ، مسج  منز ؛ یم  اپ  تسد و  تتمحر  جاوما  نایم  رد 

.دهد یم  یّلست  ار  ملد  حور ، يامرگ 

.منک یم  دایرف  دوخ ، زاین  مامت  اب  ار  وت  مان  ما و  هتسشن  شهاوخ  ياه  هنارک  رب 

منز یم  هرگ  تگرزب ، مان  رازه  هب  ار  مسامتلا  ياه  تسد  ما و  هتسشن  شهاوخ  ياه  هنارک  رب 

.دراذگ یم  ریبعت  یب  ار  مباذع  سوباک  وفعلا ،»  » ياوجن ما و  هتسشن  شهاوخ  ياه  هنارک  رب 

ییاه مشچ  دنا ، هدش  لپ  هک  ییاه  تسد  تسه ، یهار  نآ  رب  هک  ینامـسآ  یلمخم ، زبس  دوپ  رات و  زا  يا  هداّجـس  دـیپس ، سای  يوب 
.درخ یم  ار  میاه  کشا  هک  ینابرهم »  » دنرورپ و یم  دیما  هراتس  هک 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یگدنمرش تونق 

.دوش یم  رادیدپ  هلبق  هنارک  یب  سونایقا  وا ، شیپ  دتسیا و  یم  دنک ، یم  زاب  ار  هداجس 

! ربکا هّللا  دهد : یم  رارق  اه  شوگ  يزاوم  ار  اه  تسد 

! تسا هدرک  برطضم  ار  اه  لولس  مامت  بیرغ ، یّسح  اّما  دبای ، یم  نایاپ  عورش و  زامن  ریبکت ، تمظع  اب 

! دنیآ یم  رد  شیامن  هب  هانگ ، يابیزان  ریواصت  شبوشآ ، رپ  لد  رد  دناشوپ و  یم  ینامیشپ  ِنازیر  قرع  اب  ار  شا  هرهچ  مرش ؛
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عورـش شیاین  هفطاع  رپ  ناراب  من  من  دراد ! ندـش  یناراب  هب  زاین  شهاگن ، دولآربا  ضغب  درازآ و  یم  ار  شیاه  هناـش  هاـنگ ، ینیگنس 
: دوش یم 

 . ...نوَنب ٌلام و ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنامَْالا  کلَئسَا  ینِا  مهللا 

ُمَحْرَی ْلَه  ُِبنذُملا و  اَنَا  ُروُفَْغلا و  تنا  َيالوم  ای  َيالوم  ُِقلاْخلا  َّالا  َقُولْخَملا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُقُولْخَملا و  اَنَا  ُِقلاْخلا و  َْتنَا  َيالوم  ای  َيالوم 
(1) ُروُفَْغلا ّالا  َِبنْذُملا 

درگزاب نایاپ ، هب  دیآ  یم  رمع 

(2)! تسام نایاپ  یب  جنر  جالع  نیاک ،

! تسا هبوت  تساوخرد  زا  رت  ناسآ  هانگ ، كرت  : (3) ِهَنوُعَْملا ِبَلَط  نِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذلا  ُكْرَت 

ناـمیا و تمظع  همه  نآ  اـب  تسـشن و  یم  هفوـک  دجـسم  رد  هک  ییـالوم  مالـسلا ؛ هیلع  ـالوم  ینامـسآ  ياـه  تمکح  تساـبیز  هچ 
وفع هنوگ ، نآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  رگا  ام ! رب  ياو  تساوخ ! یم  ناما  ادـخ ، زا  دـش و  یم  قرغ  هنابـش  ياه  هیرگ  مجح  رد  صاخلا ،

! هایس رتفد  نیا  اب  مینک  هچ  ام  سپ  تساوخ ، یم  دنوادخ  زا  شیوخ 

ْنَأ ُکِشُوی  َساَّنلا  َّنِإَف  َلاَجْآلا ، اوُِقباس  َداَعَْملا و  اوُرِدابَف  تغالب : تحاصف و  ِردـپ  َملاـع ، نادنمـشیدنا  يـالوم  دـنیامرف ، یم  اـبیز  هچ 
، دـسر ارف  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دیباتـشب و  تماـیق  يوس  هب  سپ  : » (4) َِهبْوَّتلا ُبَاب  ْمُهنَع  َّدَـسی  َو  ُلَجَْألا ، ُمُهَقَهْرَی  ُلَـمَْألا و  ُمِِهب  َعِطَْقنَی 

«. دوش یم  هتسب  هبوت  رد  دشک و  یم  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  گرم  هدش و  عطق  مدرم  ياهوزرآ  ناهگان ، اریز  دیشاب ؛ هدامآ 

!: نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نم ! يالوم  یهلا ،

یشخب یم  هاک ، هب  یهوک  وت ، هک  ما  هدینش  »

!؟ دوشخب يا  هلان  هب  یناوتن ، ناهج  ارچ 

! راد ممشچ  شیپ  هب  مرمع  رتفد  هرامه 

(5) دودز تشز  ِروطس  نآ  ناوت ، کشا  هب  رگم 

مه ارم  دـنوش ، زیربل  تدای  تشهب  زا  ات  يا ، هدـناوخ  ارف  هزور »  » ِتفایـض هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  هک  یهام  تفایـض ، هاـم  رد  کـنیا ،
! نادرگ بیصن  هبوت  تقایل 

... . (6)« كِدْمَِحب َءانَّثلا  ُحیتَفَا  ینِا  مهللا  : » ددرگ یم  زاغآ  وت  يانث  دمح و  اب  شیاتس ، ياه  هنابش 
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! يرادیرخ ار  هتسکش  ياه  لد  یناراب و  ياه  مشچ  هک  نیرت  نابرهم  يا  یهلا ،

! يریگ یم  هدیدان  ار  ام  یناطیش  رورغ  هک  نیرتاناوت  يا 

! تسین وت  رهق  تقاط  ار  نافیعض  مسج  هک  شخبب ؛ تتاذ  لامک  هب  ار  ام  لامعا  ناصقن 

... . (1) یِمْظَع َهَّقِد  يْدلِج و  َهَّقِر  ینَدب َو  َفْعَض  ْمَحِْرا  ِّبَر  ای  »

ناگدـنب يور  هب  هبوت  رد  هک  تسا  زاب  تشزرمآ  ِرد  هاگ ، نآ  نابرهم ! يا  مناوتاـن  هک  شخبب  ارم  میاـه ، کـشا  ِیکانمرـش  هب  یهلا !
؛ دشاب هدوشگ 

! شخبب نام  یگدنمرش  ياه  تونق  هب  ار  ام  سپ 

هبوت بلاط  یتقو  تا ، يراوگرزب  همه  نآ  اب  ار  وت  طقف  میناوخ ؛ یم  ار  وت  طقف  ناوت ، مامت  اب  هک  شخبب  یگدـنز  زا  ییاـه  هظحل  هب 
!؟ منکن يراسکاخ  تتمظع  لباقم  هنوگچ  یهد ، یم  متلهم  هرامه  يوش و  یم  نم 

اه هیرگ  مرگ  ياه  همزمز  هب  ار  میاه  مشچ  هنوگچ 

!؟ مراپسن

! یهلا

!؟ مشاب راودیما  ییادرف  هب  متسناوت  یم  هنوگچ  يداد ، یمن  رارق  تناگدنب  هار  ارف  ار  یتشآ »  » تلهم ار ، هبوت »  » رگا

اطع ام  هتفرگ  رابغ  ياه  هنیـس  هب  ار  هبوت »  » تمعن یهاوخ ! یم  ناتدوخ  زا  شیب  ار  ناگدنب  رطاخ  هک  ینابرهم  يالوم  يا  نم ! يادخ 
نک

! یهلا

.مینیشنب اشامت  هب  اه ، لولس  کت  کت  هنییآ  رد  ار  تترضح  یّلجت  ات  شخب ، توارط  تدای  رون  اب  ار  ناماه  لد 

! ناراک هنگ  هبوت  هدنریذپ  يا  یهلا ،

تایانع ناگدـش  هدیـشخب  زا  نادرگم و  مورحم  هبوت  تلیـضف  زا  ار  ام  نآرق ، هنییآ و  رون و  تفایـض و  تداهـش ، قشع و  ِهام  نیا  رد 
! هد رارق  تترضح 
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مادقا ینارماک  دمحم  !/ دنبن ار  هبوت  رد  اما  دنیب ، ار  ما  هبوت  هدنورپ 

.تا یباتفآ  رهم  ییالط  گنهآ  رد  ندش  رو  هطوغ  دیما  هب  دنک ، یم  عولط  هبوت » ياه  هپت   » تشپ زا  میاه  مشچ  یهلا !

.نازیرگ تسا و  هدرک  رّفنتم  دوخ  زا  ارم  هک  تسا  نم  نّفعت  یبلق  داقتعا  مَسَفَن ، هدولآ  ياوه  مَسْفَن و  ياوه  هدولآ  یهلا !

تـسد نیا  و  یگنادواج ، يراج  همزمز  شیاین و  تسا و  تمادن  شزاون ، تسا و  رون  یتفگـش ، تسا و  نتفکـش  وت  میرح  رد  یهلا !
.روجان تسا ، يا  هلصو  تباجا ، نامسآ  رد  هک  تسا  نم  ياه 

كاخ هن  مدید  هعقب  نآ  ردنا  درگ  هن  »

« كاپ ياج  نآ  رد  مدوب  هدولآ  نم 

نم يدومن و  تیانع  ار  هبوت  نم  هب  وت ، یهلا !

.ندومن هبوت  قیال  هن  متسه و  وت  ّتبحم  راوازس  هن  مدومن ؛ غیرد  دوخ  زا  ار  وت  هبوت  ار و  وت 

نم هک  ریگم  هدرخ  ما  هدش  درخ  ناوختسا  رب  وت  تسا ؛ هدش  درخ  یشکرس  راب  ریز  میاه  ناوختسا  .شیالآ  زا  هدنکآ  مناماد و  هدولآ 
ما هداتف  ياپ  زا  ما و  هتفر  تسد  زا  تسا  يزاب  رید 

مبای یک  هاگرد  نادب  هر  ناماد  هدولآ  نم 

« مبای یک  هار  اج  نآ  نم  نآ ، تسا  نامرحم  ماقم 

یتـسه و ییاـبیز  همه  وـت  اـّما  مارم ، تشز  مماـن و  تشز  شیک ، تشز  مراـک و  تشز  يوـخ ، تشز  میور و  تـشز  هـچرگا  یهلا !
.درک دناوتن  هدرکن و  عولط  یبورغ ، چیه  وت ، نایاپ  یب  نسح  يارب  ییابیرف و 

بجع هچ  منماد  هدولآ  نم  رگ  »

« تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  همه 

نارتوبک جوف  جوف  وت ، هدـنخرف  كان و  حرف  ياضف  رد  ات  دـننک ، سفنت  وت  شیاین  ياوه  رد  متاملک  یهد  هزاجا  ات  مدرک  هبوت  یهلا !
مشیوخ يرپ  لاب و  یب  ریگ  نیمز  تخس  مزاورپ و  جاتحم  تخس  هک  مروآرد  زاورپ  هب  تباجا  نامسآ  رد  ار  ساسحا  قوش و 

يراک تشز  افج و  مدرک  رگا  »

« يرای رهم و  افو و  نک  نم  اب  وت 

یتشز تسا و  هدنازوس  ارم  نامیا  تروص  نایصع ، توغاط و  یگریت و  شتآ  تواقش و  هلعش  یهلا !
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کش ياج  ما  یئوخ  تشز  رد  هن  تسا و  لمأت  ياج  ما  یئور  تشز  رد  هن  « ؛ تسا هدومن  شیالآ  زا  هدنکآ  ارم  دوجو  ملامعا ،

یم داب  رب  کـشا  یب  دـیآ و  یم  کـشا  اـب  اـهنت  هک  تسا  یتصرف  ندرک ، هبوت  قیفوت  اـّما  متخوس ، ندرک  هبوت  باـت  بت و  رد  یهلا !
! رابب ما  هتخادگ  شطع  رب  ار  هبوت  ناراب  نایورب و  ما  هدروخ  كرت  کشخ و  نامیا  رد  ار  کشا  ناشوج  ياه  همشچ  دور ؛

هن يراـگزور و  هن  يراـبغ ، هن  تسه و  يراـب  ارم  هن  ما ؛ هدرب  ورف  یکانمرـش  شوـغآ  رد  تسد  ما و  هتخیوآ  هاـنگ  ناـبیرگ  هب  یهلا !
يزیچ یب  يرادـقم و  یب  وـحم  ما ، یناراـب  هژاو  نیرخآ  زا  دـعب  یهد  تصرف  نم  هب  هک  نآ  زج  ییوزرآ ؛ هـن  يدـیما و  هـن  يراـید ،

هک میامن ؛ هبوت  ياه  هفوکـش  زا  راشرـس  ار  شیوخ  یگرب  یب  منز و  هناوج  وت  رتسگ  رهم  نیمزرـس  رد  یهایگ ، نوچ  موش و  شیوخ 
.تسا ینایاپ  نتفکش و  هاتوک  هظحل  نیمه  نم  دیما  مامت 

ّتنم نم  هک  وت ، ینابرهم  ِندومن  هجنر  مدـق  نداهن و  ّتنم  ار  مکورتم  بلق  تسا و  زاـین  یمـشچ  هشوگ  ار  مریگ  هشوگ  مشچ  یهلا !
.شیوخ جایتحا  راذگ  ّتنم  مأوت و  رهم  ریذپ 

.دنمزاین وت  ششخب  هب  مجاتحم و  وت  تشذگ  هب  تخس  هک  رذگب ؛ نم  زا  ریذپب و  ار  ما  هبوت  یهلا !

زاین وکین  نک و  داهن  وکین  رظنم ، وکین  نک و  رتخا  وکین  ارم  شنمدب ؛ مرهمدب و  مرهوگدب ، میوگدب و  یهلا !

زا ار  منامیا  ياه  هّکت  کش ، ياه  هنایروم  هسوسو و  ياه  هچروم  اّما  نایـصع ؛ یکیرات و  زا  تاملظ ، یهایـس و  زا  مدرک  هبوت  یهلا !
.دنراپس یم  كاخ  هب  يراز ، هلان و  هنال  رد  دنهد و  یم  روبع  منامشچ  ربارب 

ار تّمـسبت  نم  هب  وت  هک  ار  يا  هظحل  اهنت  منک و  شومارف  ار  شیوخ  مامت  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  رد  متـسناوت  یم  شاـک  يا  یهلا !
.مشاب هتشاد  رطاخ  هب  یهد ، یم  هیده 

رـس هک  منکـشب  ار  ما  هبوـت  راذـگم  اـّما  نکـشب ، ار  مرـس  دـشاب ؟ هتـسکشن  هبوـت  هک  تسیک  دـشاب و  هدرکن  هبوـت  هک  تـسیک  یهلا !
.یگدروخرس زا  تسا  رتهب  یگتسکش 

.انشآ بوشآ  یشوغآ  ریذپان و  فصو  یقایتشا  اب  مدرگ ؛ یم  زاب  وت  يوس  هب  یهلا !

.نم هظحل  هب  هظحل  مربم  زاین  ینم و  هشیمه  جایتحا  وت  هک  موش ؛ رت  جاتحم  وت  هب  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  هک  راب  دنچره  راذگب  یهلا !
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مراد اه  کشا  هب  ار  اه  هرجنپ  نیرت  کیدزن  اّما  مرود ، وت  زا  هچرگا  یهلا !

.مزاین یب  سک  همه  زیچ و  همه  زا  مراد  ار  وت  ات  مراد و  ار  هبوت  ات  هک  ریگم  نم  زا  ار  هبوت  یهلا !

.تسه هدوب و  نم  دیما  هناخ  هشیمه  هناخ ، نیا  هک  دنبم  میور  هب  يا  هظحل  يارب  ار  هبوت  رد  اّما  دنبب ، ارم  ياه  هبوت  هدنورپ  یهلا !

یتیاده نیسح  / هبوت معط 

.ترسح ياه  مشچ  اب  هانگ ، زا  ییاه  تسد  اب  مدرگ ؛ یم  زاب 

.نیمز یخزود  دـنزرف  شیوخ ، زا  يا  هرهب  چـیه  یب  مناردـپ ، هلاس  رازه  مغ  میادـص  رد  تسا ، داـب  میاـه  تسد  رد  مدرگ ؛ یم  زاـب 
!؟ مدش هدیرفآ  هنوگچ 

.مورب دیاب  تسین ؛ نتسیرگ  يارب  ییاج 

.دنز یم  میادص  یسک  مریگ ، یم  شود  رب  ار  میاه  مشچ 

ییاج رد  .منک  باترپ  شیوس  هب  مناوت  یمن  ار  ملایخ  یّتح  هک  رود  ردق  نآ  ییاج  رد  دراد ؛ متسود  یسک  اه ، نامسآ  يوس  نآ  رد 
.تقلخ همه  اهدایرف ، همه  اه ، سوقان  همه  زا  رتارف  اه ، هتسدلگ  همه  زا  رتارف 

.دنز یم  میادص  یسک  مورب ؛ دیاب 

...؟ تساجک توکلم  ناراهب  تساجک ؟ تسا ، هنشت  منابل  ردقچ  ایادخ ! هآ ، تسا ، هدش  هلاچم  شگرزب  ناتسد  رد  مناهانگ 

.اه نارک  یب  يانهپ  هب  تغیرد ، یب  ياهدنخبل  زا  تسا ، راشرس  وت  هاگن  زا  مراب  هلوک  تسین ؛ چیه  زا  نم  راب  هلوک 

.تسا هداتسیا  ینامسآ  نیتسخن  ياه  هّلپ  رب  مقمر ، یب  ناوناز  .دزرل  یم  میاه  هناش  ِراوهوک  مبوک ، یم  راوید  رد و  رب  راو ، حوصَن 
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؛ دـچیپ یم  مناوسیگ  رد  ندـش  یقاقا  ّسح  هک  الاب  ردـق  نآ  مشک -  یم  الاب  ار  مدوخ  مور -  یم  الاب  هام  نامـسیر  زا  رون ، نابدرن  زا 
معط هک  الاب  ردق  نآ 

.منک یم  سح  منت  ياه  یمراط  هب  ار  کئالم  هلهله 

دنک یم  ممارآ  وت  ياوه  دنلب ! يا  .لصو  يوداج  دنلب ، ياه  غاب  يوداج  تانئاک ، يوداج 

«... ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت    ِ هّللا ِرْکِِذب  الأ  »

یمیرک دیمحلادبع  دیس  !/ ایب یتسکش ؟ هبوت 

ياه لنوت  شوپ  هدنژ  هک  يرود  ياه  گنسرف  نیا  هدناشوپ ، متیصعم  زا  روجنر  نت  هب  یتسپ  سابل  هک  یشکرس  هایس  ياه  هماج  نیا 
، يا هبوت  هب  ات  دبلط  یم  تایح  دنک و  یم  دایرف  هدرک ، هریت  ار  مدوجو  رهوگ  يدـیپس  هک  هانگ  بادـنگ  نیا  هدومن و  ما  یگدـنامرد 

.دنوش هزات  دنشکب و  سفن  شزرمآ  ياوه  رد  مندوب ، ياه  هیر  ات  مبای ، تسد  شیوخ ، ترطف  يوزرآ  هب  مریگ و  هرابود  ناج 

! ایادخ

هزره سیلبا  منامب و  مدق  تباث  هک  اغیرد  اما  يدرکن ؛ دـیماان  ارم  وت  مدـیبلط و  ار  ترهم  شوغآ  متـشگزاب و  وت  يوس  هب  راب  نارازه 
! دنکن مراچد  یشکرس  تلذ  ضیضح  هب  یگدنب  تزع  جوا  زا  یگ ،

.هدوزفا راب  نیگنس  شیوخ ، نایغط  نیگنس  راب  هب  تسا و  هدولآ  نماد  رذگدوز ، ياه  سوه  هب  هک  وت  فیعض  هدنب  منم ؛ نیا 

! یهلا

مهاوخ یم  هراومه  ار  وت  تسوت و  ياضما  رهم و  ملد ، نایاپ  متسه ، هچ  ره  متسه و  هک  ره  اما  هاگدنچ ؛ زا  ره  ِنکـش  هبوت  منم ؛ نیا 
.مزرو یم  قشع  وت  هوکش  تمظع و  هب  منک و  یم  دایرف  ار  وت  رهم  مدوجو ، دنب  دنب  اب  و 

! ازیزع

دنک دنسرُخ  ارم  وت  ینامحر  شورـس  دوش  یم  هچ  تسا ؛ ینادان  تلفغ و  زا  تسین ، تجاجل  رـس  زا  منک ، یم  هانگ  ینیب  یم  هک  نیا 
؟ دیامن داش  ار  يا  هدنامرد  لد  و 

، هدیتلغ هبوت  طش  رد  وت ؛ يوس  هب  ما  هدمآ  کنیا 

.اه یکاپ  همه  يا  نک  مکاپ  ما  هبوت  هب  سپ  موش ؛ تشزرمآ  ِلالز  سیخ  ات 
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ینیدباع هحیلم  / هبوت لالز 

ار نامسآ  حیرـض  هناسمتلم ، هبوت ، لالز  زا  زیربل  ینامـشچ  هانگ و  یگریت  زا  دولآ  كاخ  يا  هراسخر  اّنمت ، رطع  زا  راشرـس  یناتـسد 
.دننک یم  وجتسج  ار  تباجا  دیما  دنبلط و  یم 

.دننک یم  يراج  رافغتسا  هنشت  نابل  رب  دنوارت ، یم  زاین  ناراب  هحیار  نآ  زا  هک  يا  همزمز  بل  ریز 

.قلخ ردام  هفطاع  ناماد  رب  یکدوک  نوچمه  مدمآ ؛ زاب  یهلا !

.تمارک يانشآ  ناتسآ  رب  هناگیب ، ششخب  زا  هتسکش  لد  یلئاس  نوچ  مدمآ ؛ زاب  یهلا !

.تمحر هنایشآ  هب  هانگ ، ترسح  زا  هتسکش  رپ  لاب و  کغرم  نوچ  مدمآ ؛ زاب  یهلا !

.ترفغم يایرد  نابرهم  هنیس  رب  تمادن  زا  كانمن  يا  هرطق  نوچ  مدمآ ؛ زاب  یهلا !

میاطخ و رب  ترفغم  ملق  شکب و  مرَس  رب  مَرَک  تسد  .رگنب  میور  هب  ترفغم  مشچ  اب  راپسب و  مزجع  ياه  هلان  هب  تباجا  شوگ  یهلا !
.مناهانگ رب  وفع  هدرپ 

هک تسوـت  تفوـطع  زا  دـنک ، یـساپسان  هاـنگ ، اـب  رگ  هدـنب  دـیاشخبب ؛ هک  تسا  باـتفآ  تمارک  زا  دـنک ، اـطخ  تـلفغ  هـب  رگا  هرذ 
.يرذگرد

.نک نامهیم  تمیدق  ناسحا  ششخب و  نایاپ  یب  هب  ارم  تا ؛ هتسیاش  میدق ، ناسحا  تسوت و  هدنزارب  اهنت  ششخب  یهلا !

نک زیچان  مرظن  رد  ار  راک  بیرف  گنر  رازه  يایند  یهلا !

.نک لیاز  مدوجو  رد  ار  هانگ  تذل  یهلا !

.ار نامیشپ  هبوت  ریذپب  وت ، بیقر  یب  ششخب  غیرد و  یب  فطل  دیما  هب  مزاس ، یم  يراج  تمادن  نامشچ  زا  تراقح  کشا  ایادخ !

فطل يانمت  هب  وت و  وفع  دیما  هب  اهنت  یهلا !

.يرادن غیرد  نم  زا  ار  ترگ  شیاشخب  هاگن  ات  منز  یم  گنچ  اعد  نامسیر  رب  وت ،

.ینابرهم میحر و  ام  هب  تبسن  هک  ارچ  مینک ؛ بلط  تلضف  زا  هک  يداد  هدعو  تناگدنب  هب  دوخ  وت  یهلا !

.ما هتسشن  هناربص  یب  تفرغم ، زیگنا  حور  میسن  راظتنا  هب  تفطل  هیاس  رد  تمیحر و  شوغآ  هب  مدمآ  زاب  یهلا !

ص:51

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


یجنپ هجیدخ  / تسا رید  ادرف 

؛ منز یم  ادـص  ار  وت  نم ، هداز  تشهب  تشرـس  يا  مموـصعم ! كاـپ و  ِنَم »  » يا ما ! ییادـخ  هداـس و  ِنَم »  » يا منز ، یم  ادـص  ار  وـت 
!؟ ییاجک

! گنر هب  گنر  دوخ »  » نیا زا  هدز ! دود  ِدوخ »  » نیا زا  یگتخاس ، ِدوخ »  » نیا زا  ما ؛ هتسخ 

! تسا رت  هبیرغ  يا  هبیرغ  ره  زا  تسین ؛ يدوخ »  » ًالصا هک  يدوخ  نیا  زا  ما  هتسخ 

! دنک یم  ینیگنس  میاه  هناش  رب  هک  یقّلعت  راب  همه  نیا  زا  ما ؛ هتسخ 

!؟ نم نوگ  هتشرف  ترطف  يا  ییاجک 

هظحل هظحل ، نامه  اه ! قرب  قرز و  يال  هبال  رد  اه ، یچوپ  ماحدزا  رد  مدـش ؛ مگ  مدرک ، اـهر  ار  وت  تسد  هک  هظحل  نآ  زا  تسرد 
.دوب ما  ینادرگرس  یگدنامرد و 

! مدش مگ  مداتسیا ، اشامت  هب  ار  هدوهیب  ياه  هچیزاب  مدرک و  اهر  ار  وت  تسد  هک  هظحل  نامه 

! نم رّهطم  ِنَم »  » يا نک ، میادیپ 

! ار منادرگرس  هراچیب  حور  ار ؛ محور  بایرد ؛ ارم 

.ار منامیشپ  لد  ار ! تمادن  ياه  کشا  بایرد ؛ ارم 

! نازیخرب زین  ارم  زیخرب و  ناروشب ، مدوخ  هیلع  ار  مدوجو  هّرذ  هرذ  نک و  مایق  نم  رد  نم ! یهلا  ِنَم »  » يا

، هدشن رید  ات  مدرگزاب ! ات  هدب  مناشن  ار  هار 

! مدرگزاب

«. منتشیوخ لصا   » هب ما ، يردام  نیمزرس  هب  مدرگزاب ؛ منطو  هب  ات  هدب ، مناشن  ار  هبوت  هار 

میور یم  ایرد  مییایرد و  ام ز 

میور یم  الاب  مییالاب و  ام ز 

.مدرک یم  دیابن  هچ  نآ  زا  منک ؛ هبوت  دیاب 

! مدش مدوبن و  شراوازس  هچ  نآ  زا  منک ؛ هبوت  دیاب 
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! تسا رید  رایسب  ادرف  زورما ؛ نیمه  زا  منک ؛ هبوت  دیاب 
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ینوطالقس میرم  / راودیما اما  نامیشپ ،

؟ دسانشن ار  وت  هک  یسک  زا  رت  هارمگ  تسیک 

!؟ دسرن وت  تمظع  هب  دنیبب و  ار  هوک 

!؟ دنکن رکف  وت  هوکش  هب  دنیبب و  ار  ایرد 

!؟ دشاب هتشاد  کش  وت  ییابیز  هب  دنیبب و  ار  تخرد 

!؟ دوش رکنم  ار  تا  ینارون  دوجو  دنیبب و  ار  دیشروخ 

!؟ دوش لفاغ  وت  تمحر  زا  دنیبب و  ار  ناراب 

!؟ دشاب ربخ  یب  وت  دنمرنه  ناتشگنا  رس  زا  دنیبب و  ار  هدنرپ 

!؟ دشاب هتشاد  کش  وت  یگرزب  هب  دنیبب و  ار  نامسآ 

!؟ دوش لفاغ  وت  دنلب  دای  زا  دنیبب و  ار  ناشکهک 

، دوش دیماان  وت  ینابرهم  زا  هک  یسک  زا  رت  هراچیب  تسیک 

، دنک مگ  ار  وت 

، دشکن نماد  وت  يوس  هب 

، دشابن وت  نشور  يادص  لابند 

، دشاب شا  هتخاس  دوخ  ِنم  لابند 

!؟ دیاین تهاگرد  هب  هنادنمزاین 

!؟ دریگب هابتشا  ریغ  اب  ار  وت  هک  یسک  زا  رت  نوبز  تسیک 

زور بش و 

لاس هام و 

تعاس هقیقد و 
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نامسآ نیمز و  شدرگ 
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قلعم تارذ  شخرچ 

گرزب کچوک و  تادوجوم  شبنج 

ندب ياه  لولس  تکرح 

شنیرفآ بیترت  مظن و 

گنر رد  گنر 

!؟ دنیبن ار  وت  دنیبب و  مشچ  هب  ار  تسا  یتسه  رد  هچ  ره  یتسه و 

! ایادخ

نارم ترد  زا  ارم 

ار نابیرگ  رد  رس  دنمتسم  نیا 

ار نامیشپ  ناوتان  نیا 

ار جاتحم  فیعض  نیا 

ار دیماان  روجنر  نیا 

ار هدید  الب  هنشت  نیا 

ار دنمدرد  هنسرگ  نیا 

! ار نادرگرس  هراچیب و  حور  نیا 

ما هدمآ  وت  يوس  هب 

...ُلیلَّذلا َكُدبَع  انَا 

ماوت لیلذ  هدنب  نم 

نامرفان هدنب 

وت ياه  هدنب  ِرد  زا  سویام  هدنب 
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تسد یهت  ریقف 

هنسرگ ریقف 

هدنمرش ریقف 

ما هدمآ  وت  يوس  هب 
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ِْهَیِلا ُبُوتَا  ّیبَر َو    َ هّللا ُرِفْغَتْسَا 

ما هدمآ  وت  يوس  هب 

راودیما اّما  هدنکفارس ،

راودیما اّما  رارق ، یب 

راودیما اّما  هتسکشلد ،

راودیما اّما  ناوتان ،

؛ راودیما اّما  نامیشپ ،

تا یگشیمه  نایادگ  نانوچ 

تا یگشیمه  ناتسد  ریز  نانوچ 

تناگ هدنامرد  نانوچ 

تا هدنام  هار  رد  نابیرغ  نانوچ 

تزیچ یب  ناگنسرگ  نانوچ 

بَر ای  ُمیرَک ، ای 

؛ ریذپب ار  ما  هبوت 

« ضاّیع لیضف   » هبوت نانوچ 

سنوی موق  هبوت  نانوچ 

تسرپ شتآ  درم  هبوت  نانوچ 

!؟ یشاب هدرکن  تباجا  دشاب و  هدناوخ  ار  وت  تسیک 

!؟ یشاب هدراذگ  شباوج  یب  دشاب و  هدز  تیادص  تسیک 

دشاب بویعلا  راتس  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  وت  زج 
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دشاب مقنلا  عفاد  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  وت  زج 

دنک یشوپ  مشچ  دنیبب و  مسانش  یمن  ار  یسک  وت  زج 

.دنک یشوپ  مشچ  دونشب و 

يِرْذُع ْلَْبقاَف  َّمُهَّللَا 

! منامیشپ نم 
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تسا شمارآ  لابند  هب  هک  يا  هتسخ  نانوچ 

تساذغ يوجتسج  رد  هک  يا  هنسرگ  نانوچ 

تسا ندیسر  ِنادرگرس  هک  یهانپ  یب  نانوچ 

دور یمن  ور  زا  هک  ییادگ  نانوچ 

تسا هراچ  لابند  هب  هک  يا  هراچیب  نانوچ 

دزوس یم  قشع  ِبت  زا  هک  يرامیب  نانوچ 

تساه تمهت  جامآ  رد  هک  يا  هدید  مخز  نانوچ 

تسا ییاهر  لابند  هب  هک  يراتفرگ  نانوچ 

.تشگزاب هبوت و  ِبش  تسا ، تاجانم  فرگش  ياه  بش  اه ، بش 

؟ رون زا  راشرس  قیاقد  نیا  رد  انیب ، مه  ییاونش و  مه  هک  وت  زج  مناوخب  ار  هک 

؟ هناقشاع ياه  بش  نیا  رد  رگ ، باسح  مه  يا و  هدنشخب  مه  هک  وت  زج  منزب  ادص  ار  هک 

: تمناوخ یم  هناعشاخ  مریگ و  یم  رس  رب  نآرق 

شکاپ نادناخ  دمحم و  قح  هب 

تیابیز ِناگدیرفآ  قح  هب 

تسوت تاذ  ورملق  رد  هچ  ره  قح  هب 

تسا نامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  قح  هب 

تسوت هب  قلعتم  هچ  ره 

هانگ لاچ  هایس  زا  ارم 

، اه جنر  اه و  یتخبدب  رعق  زا 

يدوخ یب  ياه  يدوخ  نیا  زا 
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نادوسح نامشچ  دنزگ  زا 

چوپ تاقلعت  ِنم  زا 

ناهارمگ ياه  نابز  شین  زا 

غورد تمهت و  هب  هدولآ  ياهرجنخ  مخز  زا 
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هانگ ياه  هفایق  راوآ  زا 

نیطایش گنرین  هسوسو و  زا 

اه قرب  قرز و  هوبنا  زا 

نازیگنا هنتف  لاگنچ  زا  و 

! شخب ییاهر 

! ایادخ

ما هدمآ  وت  يوس  هب 

« یَتبْرُک َْدنِع  یِعَْزفَم  ای  »

يراتفرگ رد  مهانپ  يا 

قافن زا  ار  ملد 

غورد زا  ار  منابز 

تنایخ زا  ار  ممشچ 

هانگ زا  ار  مشوگ  و 

! نک یهت 

نادرگرب مشیوخ  نتشیوخ  هب  ارم 

نک زیربل  تدوجو  رون  زا  ار  مسران  ياه  لولس 

نک تموکح  نم  ِنم  رب  نم و  رد 

نادرگ شیوخ  تمحر  راوازس  ارم 

كُْریَغ ِیل  ْنَم  ّیبَر  یِهِلا َو 

! نم هب  همه  زا  رت  کیدزن  يا 
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تسین وت  شتآ  ناوت  ارم 

تسین وت  يرود  ناوت  ارم 

مدب مناد  یم 

مفیعض مناد  یم 

، مهایس ور  مناد  یم 

.مراد تسود  ار  وت  اّما 
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مادقا ینارماک  دمحم  / هبوت راهب 

اهَّنِاَف ْمُِکتاوَلَص  ِتاقْوا  ِیف  مُکیِْدیَا  ِْهَیِلا  اوُعَفْرا  ْمُِکبُونُذ َو  ْنِم    ِ هّللا َیِلا  اُوبُوت  َو  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تا  هداتـسرف 
« ُهوُعُد اِذا  ْمَُهل  ُبیِجَتْسَی  ُهوُدان َو  اِذا  ْمهیِّبَُلی  ُهوُجان َو  اِذا  ْمُُهِبیُجی  ِهِدابِع  یِلا  ِهَمْحَّرلِاب  اهِیف  َّلج  َّزَع َو  هّللا  اورُْظنَی  ِتاقْوَْالا  ُلَْضفَا 

، يال هبال  زا  ار  مناریو  ياه  تسد  دوب ؛ وت  ياـضر  تفگ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تا  هداتـسرف  هک  ما  هدرک  نآ  نم ، و 
.ناراب زا  بلابل  ینک و  نتفکش  قوش  زا  راشرس  ار  نآ  وت  ات  ما ، هدرک  زارد  وت  يوس  هب  کشا ، هلان و 

هار هـشیمه  مـناد  یم  هـک  ریگب  ار  متــسد  مور ؛ یم  ورف  شیوـخ  هـتفخ  رتسکاـخ  رد  ما و  هداتــسیا  شیوـخ  رتسکاـخ  يور  رب  یهلا !
هدوشگ عرضت ، هیرگ و  ریسم  تسا و  زاب  رافغتسا  هبوت و  تشگزاب و 

هدرک یلوت  وت  وفع  هب  میئام  »

هدرک اربت  ّتیصعم  تعاط و  زو 

دشاب دشاب ، وت  تیانع  هک  اج  نآ 

« هدرکان نوچ  هدرک  هدرک ، وچ  هدرکان 

يادـص ات  میرظتنم  دـنازو ، نانآ  نایم  رد  ار  هبوت  جـیار  هحیار  تشگزاـب و  نارگ  نایـصع  نیمزرـس  هب  سیردا ، هک  هنوگ  نآ  یهلا !
.دنک دنلب  نامسآ  هب  نام  هبوت  یلوبق  يارب  یتسد  ات  میوش ، نام  نیرخآ  دوعوم  روهظ  رد  قرغ  دوش و  دنلب  لیئاربج 

تدش و ره  رد  نم  دیما  ییوت  تسین و  يدـمتعم  وت  زج  هک  تسین ؛ يریگ  تسد  وت  زج  هک  ریگب  ار  متـسد  ریذـپب و  ار  ما  هبوت  یهلا !
.تبرغ ره 

هدولآ هدکیـشخ و  ياه  تسد  اـب  ار  هبوت  راـهب  هب  تشگزاـب  ریـسم  ناوارف ؛ یهودـنا  هدرـسفا و  یلد  مراد و  ناـشیرپ  يرطاـخ  یهلا !
.مرادن یجیردت  گرم  رد  ندناماو  زج  يا  هراچ  ما و  هتسب  شیوخ 

.دامتعا شیوخ ، نامیا  هب  مراد و  نامیا  شیوخ  نامگ  هب  مرادن ، یهانپ  وت  زج  هک  تسا  نیا  منامگ  یهلا !

رد رایتخا  یب  قشاع ، يراـشبآ  نوچمه  اـت  نشور ، ینک و  لـالز  ارم  هک  مدـیرب ، نتـشیوخ  زا  تسد  مدرک و  هبوت  دـیما  نآ  هب  یهلا !
.موش رو  هطوغ  نامسآ ، گنر  یبآ  هدجس  رد  مزادنایب و  وت  تمظع  ياپ  هب  ار  شیوخ  وت ، تمظع  ربارب 
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.نشور نک و  هداشگ  ار  ما  هنیس  نک و  اطع  ردص  حرش  نم  هب  یهلا !

مهانگ و رذـگ  رد  شیوخ ، بلق  هنیئآ  نتـسکش  نارگن  متـسه و  یهابت  یگریت و  نافوت  رد  کـشا ، غارچ  یـشوماخ  سپاولد  یهلا !
.دوش متخ  میاه  هظحل  شوماخ  یشومارف  هب  میاه ، کشا  نایاپ  مهاوخ  یمن  هک  هابتشا ،

.یگدیروش مشاب و  یگدادلد  سپاولد  هقیقد ، نیرخآ  ات  مهاوخ  یم  یهلا !

.ما هتسیرگن  ار  نتشیوخ  نارگن  راچان و  هاگن  ما و  هتسیز  نتسیرگ  هژاو  اب  لاس ، ياه  لاس  نآ ، رد  هک  تسا  یلاچ  هایس  مبلق ، یهلا !

راـسفا ِنونج  تلاـهج و  وحم  مدوب و  سفن  یناویح  تقاـمح  رد  قرغ  .شیوخ  ترارـش  نیـشنمه  مدوـب و  دوـخ  یناداـن  سینا  یهلا !
.شیوخ هتخیسگ 

رهُم متخانش ، یم  ردق  هک  ار  هچ  نآ  هن  متخانش و  یم  ردق  ار  متشاد  هچ  نآ  هن  وت ، ناتسود  نمشد  مدوب و  وت  نانمشد  تسود  یهلا !
.تشاد ار  وت  تیاضر 

تسود هک  نک  نآ  نم  قح  رد  وت  يرگ ؛ نایصع  دوب و  ینمشد  ریوزت ، دوب و  یهابت  همه  ما ، هدومن  نتـشیوخ  قح  رد  هچ  نآ  یهلا !
.دومن دناوتن  نم  ّقح  رد 

مادقا ینارماک  دمحم  / ندش ایرد  ات  کشا  ياپ  هب  اپ 

تاـملک قـالیی  هبوت ، .تفکـش  تفکـش و  هفقو  نودـب  ناوت  یم  نآ ، ترواـجم  رد  هک  تسا  يا  هظحل  نیرتاوه  بآ و  شوخ  هبوت ،
.اه هظحل  راهب  تسا و 

ياـه جوم  رواـجم  یناـبرهم  تسا ، سرتسد  رد  يراـظتنا  هبوت ، .تسا  ینازخ  ياـه  لد  ِسرتـسد  رد  نتفکـش  نیرت  نیگآرطع  هبوت ،
هب رـس  زار  نیرت  ناهنپ  تسا ، کین  رادـنپ  راکـشآ  نابز  هبوت ، .یلایخ  یب  زا  ترجاهم  تسا و  نوکـس  رد  تنوکـس  هبوت ، .تسانمت 

، تسا شیوخ  ياه  یگدش  مک  اب  ناسنا  ماگنهدوز  دروخرب  هبوت ، .تسا  قشع  ناوخارف  هبوت ، .رارسا  مرحم  دزن  رهُم ،

، هبوت .نامـسآ  تسا و  هنیئآ  هب  باـتفآ ؛ تسا و  بآ  هب  ناـسنا  یبـلق  تدارا  هبوت ، .تسا  یندـنامدای  هب  دروخرب  کـی  ینیریـش  هبوت ،
.نامسآ هب  تساه  هرجنپ  یبلق  تدارا 
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داقتعا نآ  هب  اه  نایرج  مامت  دراد و  نایرج  اهداقتعا ، نوخ  رد  هک  تسا  ینتداپ  هبوت ، .دودـحمان  زاورپ  تسا و  هار  رد  يدازآ  هبوت ،
دوخ هب  قوش  زا  تسا و  ندـیجنگن  نهریپ  رد  قوذ  زا  هبوت ، .سّدـقم  يریز  هب  رـس  تسا و  فلخت  زا  ندرک  یچیپرـس  هبوـت  .دـنراد 

.ندش وا  دنب  ياپ  تسا و  ندوبن  دوخ  تسب  ياپ  هبوت ، .ندرپس  ایرد  هب  لد  تسا و  نتفر  کشا  ياپ  هب  اپ  هبوت ، .ندیچیپ 

.دنا هدش  غلاب  هک  تسا  یلاس  نس و  یب  ياه  هیناث  هبوت ، .تسا  شیوخ  نتشاد  تسود  هظحل  نیرخآ  زا  نتشاد  تسد  هبوت ،

یمّسبت هبوت ، .یناراب  ینتفکش  تسا و  قاتـشم  ياه  تسد  يدوخ  هب  دوخ  شیور  هبوت ، .تسا  ینارون  ياه  هیناث  نیرت  موصعم  هبوت ،
.رون تقیقح و  هب  تسا 

اهنت هک  قشع  لد و  نیب  تسا  يدادرارق  هبوت ، .تساـه  هناوج  ترواـجم  رد  ینیـشن ، بش  هبوت ، .تسا  نتفر  ناراـب  لابقتـسا  هب  هبوت ،
تسا و ینتورف  نیدرورف  هبوت ، .نتـشادرب  تسد  يور  زا  تس  دو  تسا  نتـشاذگ  مه  هب  کلپ  هبوت ، .کشا  تسا ، کشا  شدـهاش ،

یهایس ياپ  در  هبوت ، .ینشور  هشیدنا  قمع  رد  نتفر  ورف 

هنارت ندرک  همزمز  هبوت ، .اه  گنر  جیار  یهایس  زا  رتالاب  تسا ، یغارچ  هبوت ، .تسا  ندیـسر  ینـشور  هب  تسا و  نتـسش  کشا  اب  ار 
.دشر هب  ور  ياه  هظحل  یکیرات  رد  تسا  شوماخ  ياه 

يرون ماهلا  «/ هنیمه اقشاع  قح  »

! اه هنارک  یب  يادخ  وت ، مان  هب 

؟ دیا هدینش  اه  هناقشاع  هب  رت  هیبش  اهراد  هزور  مالس  زا 

مالس یمیمص  هداس  لازغ  نیا 

؟ تسیک مالک  ترضح 

نینچ نیا  هک 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  زارف  رد  ِزارفرس  ياه  غاب  میمش 

! رهش راد  هزور  نامدرم  يآ ...!

! مالَّسلَا
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؟ رگم دسر  یمن  ناتشوگ  هب  نامیادص 

! دنلب ناتباوج  يا 

* * *

امدآ تشگزاب  لصف  هبوت  هام 

اعد مسوم 

ندز رپ  بان  ياه  هظحل 

ندش اهر 

یقشاع درد  هیرگ ، هلان ، هآ ، کشا ، هبوت ،

.امش نم و  يرارق  یب 

نوتلالح نتخوس 

شطع نوتنوج  شون 

!؟ تسین هنیمه ، اقشاع  ّقح 
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نامز هچیرد  زا 

ینیمخ یفطصم  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

نابآ 1382  1

نابعش 1424  26

oct. 23  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / هّللا حور  ياصع 

«، هعلق لزق   » .تسا هدوب  وت  تولخ  ياه  هنافراع  هعلق  هک  دـنک  یم  همجرت  ام  يارب  ار  وت  زاـمن  یـسمش ، هس  لـهچ و  لاـس  هعلق » لزق  »
، درک دای  دنگوس  هشیمه  يارب  تفرگ و  افش  وا  یتسب و  لیخد  تزامن  هب  ار  شا  یگدرسفا  يدمآ و  وت  هک  دوب  شیوخ  نادنز  ریـسا 

.شا یکیرات  سینا  يدوب و  شا  ییاهنت  نامهیم  هاتوک ، تدم  نآ  رد  هک  دیوگب  دیوگب ؛ وت  يادص  یب  تمارک  زا 

یلاخ هاگ  چیه  نامبالقنا  دیشروخ  ياه  هیناث  هک  ماما ؛ نیتسخن  راگدای  يا  موش ، یم  كربتم  منز و  یم  هسوب  تناتسد  رب  ملایخ ، رد 
تـسد ياصع  رب  هیکت  اب  وا  ات  يدوب  هّللا ، حور  ترجه  ردارب  هک  نامز  نآ  يدوب ؛ ردـپ  یـسامح  ياـه  هظحل  سنوم  وت ، .دوبن  وت  زا 

نادهاجم ماما  هدومزآ و  هفیلخ  ار  وت  هک  ماشآ ، نوخ  ِرس  رازه  ِوید  نآ  دروآ و  دورف  نمیرها  رـس  رب  دنک و  زارف  ار  راقفلاوذ  غیت  وت ،
یگرم هب  تفای ،
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.دیآ لصاح  یللخ  وا  مزع  رد  هک  نآ  دیما  هب  دنازوسب ، ار  ربهر  بلق  ات  درک ، دیهش  ار  وت  كوکشم 

رب شردـپ  هاش و  طـسوت  هک  یتبیـصم  لـباقم  رد  تبیـصم ، نیا  : » دومرف درک و  روک  ار  هنتف  مشچ  ماـما ، دوش ! نینچ  هک  تاـهیه  اـّما 
ناریا ناملسم  نادنزرف 

(1)« .تسا زیچان  هتفر ،

مکحتسم فص  دیمد و  ناملسم  نازرابم  رکیپ  رد  يا  هزات  ناج  وت ، تداهش  هک  ماما ! يافطصم  يا  مسوب ، یم  ار  تناتسد  ملایخ  رد 
.تخاس رت  مجسنم  رتدحتم و  تفه ، هاجنپ و  گرزب  یسیدرگد  يارب  ار  نانآ 

یمیقم بیبح  / تسا هنادواج  شمان 

شوگ هب  ات  دیچیپ  دوخ  هب  هودـنا ، تدـش  زا  ربخ ، و  دیـسر » تداهـش  هب  فجن  رد  ینیمخ  یفطـصم  جاح  : » دنتـشون اه  همانزور   - 1
نیا دوب  زیگنا  مغ  ردقچ  دندرک و  سیخ  سیخ  ار  همانزور  هک  تخاس  ییاه  کشا  سپس  و  اه ، مشچ  هب  اج  نآ  زا  دیـسر و  ام  ياه 

هچوک اه و  نابایخ  رد  شود ، رب  ابع  هک  دوب  هدید  ار  یفطـصم  جاح  هک  دـیپت ، یم  نهیم  يدازآ  يارب  شلد  هک  یناریا  ره  يارب  ربخ 
اب میدینـش ، هک  ام  دندوب و  هدرب  تراسا  هب  دوخ  لایخ  هب  ناگـشیدنا  درخ  هک  ار  شنابرهم  ردپ  دـیوج ؛ یم  ار  ماما  هداتفا و  هار  هب  اه 

.میتسیرگ فجن  زا  رت  فرط  نآ  تعاس  دنچ  ینامشچ 

هشوگ هشوگ  دیشیدنا و  یم  نطو  هب  دنزرف  تبیصم  نیشن  هلچ  دوب ، هدرک  هناخ  شرت  نامـشچ  درگادرگ  هودنا ، هک  نامم  اما  و   - 2
ياه گر  رد  دوب  يا  هزات  نوخ  یفطـصم  جاح  دوبدای  سلجم  .دـنتخیر  یم  کشا  ناشماما  اـب  وسمه  مغ ، نیا  نیـشن  هشوگ  ناریا ،

یهایس ملظ و  هیلع  تسا  تکرح  حور  شوارت  ناشتداهش ، مه  ندوب و  مه  هک  ینادرم  رب  دورد  و  مایق ،
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، شیپ زا  رت  هدنبوک  هرگ ، رد  هرگ  زاب  اه  تشم  دنک و  یم  هنال  زرابم  یناریا  ره  هرهچ  رد  مشخ  دریگ ، یم  هرابود  یناج  مایق ، و   - 3
ار ناریا  ياوه 

، شمالک ياه  هقرج  دـش و  ناماه  لد  شخب  یلـست  مغ ، نیا  رد  زورما  دوب ، ام  ياه  لد  شخبامرگ  شمالک  هک  ماما  دفاکـش و  یم 
راوس تسـشن و  نامناج  رد  هک  یمـشخ  دش ؛ لدب  مشخ  هب  یناریا  ره  رد  گرزب ، يرای  نداد  تسد  زا  مغ  مغ ، هک  تخورفا  یـشتآ 

دای هک  يزارفرـس  رورغ و  ِتفه  هاجنپ و  لاس  ات  راگدنام ، يزوریپ  لاس  ات  دـنخبل ، لاس  ات  .داد  یم  رـس  يدازآ  راعـش  ناماه ، بل  رب 
رطع ار  دوخ  دیهـش  دـنزرف  بوخ  يوب  دـمآ ، هک  ماما  .میتسـشن  نشج  هب  ار  يدازآ  رورـس و  ناماه ، لد  رد  نانچمه  یفطـصم  جاح 

هزاورد يادـنلب  رب  وا  مان  کنیا  دوب و  دـیعبت  تخـس  ياه  لاس  رد  ماما  روای  ماما و  رواب  ینیمخ ، یفطـصم  جاح  .تخاـس  ناـمماشم 
.دنامب راگدنام  نانچمه  هک  دشاب  .تسا  هنادواج  بالقنا 
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نویسالوتیپاک دض  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  يرگاشفا  ضارتعا و 

هراشا

هبنش کی 

نابآ 1382  4

نابعش 1424  29

oct. 26  . 2003

یمیقم بیبح  / ام رورغ  رالاس  هلفاق 

هدروآرب يدایرف  تسا و  قلخ  ّتلذ  نمـشد ، هیاس  دناد  یم  هک  تسوا  سوسفا ، هب  یمین  مشخ ، هب  یمین  هدیـشک  مه  رد  وربا  هک  نآ 
.دروآ یم  مدای  ارف  بیجع ، يرورغ  نامز ، ره  دایرف ، نیا  ساکعنا  هک 

کنیع تشپ  زا  هک  تسا  نمشد  مادک  تسیک ، نیا  يونشب : ار  خیرات  قامعا  رد  نادواج  يادن  نیا  ات  ونـشب  نک و  گنرد  يا  هظحل 
رپ دـهاوخ و  یم  مراوخ  هک  نینچ  نیا  مانـشد ؛ هب  هدوـشگ  ناـبز  تسا و  هدـیدن  ار  یناریا  نامـشچ  رد  يراـج  رورغ  شا ، ینیبدوـخ 

؟ تلذ

.ناملسم یناریا  مشخ  دوب ؛ ناممشخ  رالاس  هلفاق  نامریپ ، زور ، نآ  و 

! دیرادنپب ناسمه  نامناندرگ  رب  هدالق  اب  ار  شیوخ  امش  ناتسد ، ورف  نایامش  میرترب و  مدرم  ام  دوب : نینچ  نیا  نمشد  مایپ  و 

زاغآ مناملـسم ! نم  ما ؛ یناریا  نم  زین : ام  تفگ و  یم  نامریپ  .ناملـسم  یناریا  رورغ  زور ؛ نآ  دوب  نامرورغ  رـالاس  هلفاـق  ناـمریپ ، و 
رورغ البرک ، رد  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هناخ  زا  نم  رورغ  طخ 
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یناشن چـیه  یب  ادـیپان ، ینرق  ِدابآاجکان  نیا  زا  نایامـش ، .زورما و  ات  نانچمه  تسا و  هداهن  ياج  رب  خرـس  هرطاـخ  ناـم 72  تزع  و 
!؟ دینک ناسمه  ناتناندرگ  هب  هدالق  اب  ارم  دیا و  هدمآ 

، شا هدید  جنر  بلق  دوب و  نامرورغ  مشخ و  رالاس  هلفاق  زور ، نآ  هک  ام  ریپ  .دوب و  خیرات  هایس  هشوگ  رب  يا  هشیدنا  نویسالوتیپاک ،
.دیشیدنا یم  ار  اه  ُتب  نتسکش  اهنت  هک  دوب  يدایرف  هاگ  شیور 

ار نامریپ  داـیرف  نونکا ، هک  تسا  كراـبم  هچ  و  ار ! يرترب  هشیدـنا  رد  ناـگدز  باوخ  باوخ  تفـشآرب  دوز  هچ  .دوب و  زیگنارورغ 
هب ریوزت ، هدیسوپ  ياه  هیال  زا  يا  هیال  زور ، ره  .تسا و  نام  يدازآ  رورغ و  مشخ و  رالاس  هلفاق  هک  نانچ  نآ  میونـش ؛ یم  نانچمه 

.دراد همادا  نانچمه  بیشن ، زارف و  رپ  تزع ، رورغ و  خرس  طخ  نآ  دنکش و  یم  مه  رد  يدایرف 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسا هدنز  وت  دایرف  هک  یتقو  ات 

؛ ار دکار  هدروخ  كرت  تسد  نیا  دزیگنارب  ینافوت  تدایرف  راذگب  نک و  دایرف  درم ! نک  دایرف 

.دزوس یم  شیوخ  رد  دایرف ، ياکنخ  راظتنا و  رد  تس  يرید  هک 

رهـش ياه  غاب  هچوک  کت  کت  هناکریز ، هک  کچوک ، ینیطایـش  هدرگ  رب  هدمآ  دورف  دوش ، یکتپ  نوچ  وت  دایرف  ات  درم ! نک  دایرف 
.دنا هدیشک  شتآ  هب  ار 

هک نک  دایرف  .دنک  یم  لدـبم  نش  هب  ار  گنـس  دـبوک ، یم  يا  هرخـص  هب  هنیـس  هک  نادـنچ  هک  تس  یجوم  وت  دایرف  هک  نک ! دایرف 
.تسا نابش  ِتملظ  هاگهانپ  هک  ار  یگریت  لگنج  نیا  دزادگ  یم  دزوس و  یم  دشک و  یم  رس  هلعش  هلعش  وت ، سفن  قیرح 

همه راذـگب  دـشاب ، ینتخوس  نینچ  رگا  نتخوس  سپ  ینک ! یم  مارآ  یـشخب و  یم  یکنخ  ینازوس ، یم  هک  نانچمه  هک  یـشتآ  يا 
.درآرب كاخ  زا  رس  هزات  ینیمزرس  یناریو ، قمع  زا  دزوسب و  هراومه  نیمزرس ، نیا 

دـشخب یم  شمارآ  ترارح و  هک  نانچمه  دنونـشب ؛ دـنهاوخ  یمن  هک  ار  نانآ  مشچ  دـنک  یم  روک  دزادـگ و  یم  وت ، غاد  تالمج 
.دنا هتسب  خی  دمجنم ، ياهدایرف  عمجت  زا  هک  ار  يا  هتفرگ  رُگ  ياه  هنیس 

.مناوخ یم  ارف  ددم  هب  ار  وت  کنیا  هک  ما  هرجنح  اه  نویلیم  عومجم  نم 
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ناوت رگید ، غوی  اـه  نویلیم  ریز  هک  هدـش  لامدـگل  ياـهرورغ  اـب  ناوج ، اـه  نویلیم  ریپ ، كدوک و  درم ، نز و  اـه  نوـیلیم  عوـمجم 
.دنرادن نداتسیا 

.دنناوخ یم  ارف  شیوخ  روضح  میمرت  هب  ار  وت  زیگنارحس  ناتسد  رورغ  هتسکش  هنیآ  اه  نویلیم  نشور  ریواصت  ماما ! يا  کنیا  سپ 

نیا هچراپکی  يادص  شاعترا  راذگب  .دشاپب  نوریب  نت  هرجنح  زا  هنوگدایرف  هرابکی  هب  ولگ ، اه  نویلیم  رد  هدـنام  ياه  همزمز  راذـگب 
کـش یب  هریت ؛ لـگنج  یناریو  رب  هتـساخ  اـپب  دوـش ، يا  هزرل  نیمز  هک  ناـنچ  نآ  دـنازرلب ؛ ار  موـق  نیا  نارگجاراـت  بـلق  نـیمزرس ،

دنک و یم  عضو  نوناق  دنیشن و  یم  شیوخ ، رابگرم  ساوح  زا  هک  يریقح  ناسیلبا  دپت ؛ یم  ناسیلبا  هنیس  رد  اه ، بلق  نیرت  سارهرپ 
یناگدازآ دنتسه  هشیمه  اما  .ناشیا  موقلح  هنشت  دشاب  یتسد  ادابم  هک  دندنب  یم  ریجنز  ناتخرد ، هخاش  هب  یتح 

هخاش غوی و  نوناق و  چیه  زا  همهاو  یب  دنتـسیا و  یم  دایرف  عیفر  ربنم  رب  وت  نوچ  سپـس  دنرادن ؛ شیوخ  موق  رب  غوی  ندید  بات  هک 
، دایرف هک  هاـگ  نآ  سپ  .دـشاب  هتـشادن  نآ  رد  نداتـسیا  باـت  یناطیـش  چـیه  یهت  رکیپ  هک  ناـنچ  نآ  دـننیرفآ ؛ یم  يداـبدرگ  يا ،

نالطب زمر  تماهش ، هک  تسا  هنوگ  نیا  .تسا و  نیطایـش  ندز  وناز  دوعوم  هظحل  نامه ، دبایب ، ار  هرجنح  زا  نتخیر  نوریب  تراسج 
.تسا نیمز  ياه  مسلط  مامت 

غوی تفاـی ، ناوت  یمن  هک  ار  هچ  نآ  درورپ و  یم  دوخ  رد  یگدازآ  رطع  هک  منیب  یم  یعیـسو  رازتـشک  ار  هریت  لـگنج  زورما ، اـما  و 
.یگچراپکی تسا و  تعسو  تسه ، هچ  ره  .هتسکش  هنیآ  تسا و  تسا 

ات کش ، یب  دزیر و  یم  یلاها  شوگ  هب  دوش و  یم  اوجن  نیمزرـس  نیا  ياهداب  نابز  رد  زونه  کنیا  هک  يداـیرف  تمه  هب  زج  دوبن ،
.دیکشخ دهاوخن  زگره  نشور  رازتشک  تسا ، هدنز  دایرف  نیا  هک  یتقو 

یتیاده نیسح  / نطو يولگ  رد  یناوختسا 

.دنناوخ یم  نامجنر  ياه  هدّالق  هتسیاش  .دننز  یم  نامناهد  رب  راو ، هدنب  .دنبوک  یم  نامرس  رب  یشحو  يا  هرخـص  لثم  ار  نامتراقح 
...نامیاه مشچ  یناراب  ياوه  رد  دنور ، یم  الاب  نامیاه  ناوختسا  زا 

نش رب  دسانش ؛ یم  بوخ  ار  ام  هتخیسگ  ياه  هدرُگ  ناشتبیصم ، قّالش  .دنـشون  یم  ناشاه  هّراق  یتمالـس  هب  ار  نامراشرـس  ياه  هاچ 
...نامیاه مشچ  یناراب  ياوه  رد  دننیشن ، یم  نام  یناشیپ  راز 
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: دچیپ یم  اه  نوتس  رب  هنارفولین  يا  هرعن  .تسا  هدش  رتدنلب  هّیضیف  ياه  قاط  .دبوک  یم  راوید  رد و  هب  ضارتعا ، نافوت 

 - نطو يولگ  رد  یناوختـسا  تسا -  ینافوت  اوه  تفای .» دیهاوخن  يا  هدوشگ  شوغآ  هلیبق ، نیا  رد  دیـشکن ؛ ام  خر  هب  ار  ناتناگـس  »
ندیپت نامز  ضبن  منک » یم  رطخ  مالعا  نم  : » دزیخ یمرب  مایق  روشحلس  هرجنح  زا  ییادص  دنیاس  یم  مه  رب  تریغ  ياه  نادند 

: تسا هتفر  هناشن  ار  ناطیش  ياه  هقیقش  رهش ، هدرک  هرگ  ياه  تشم  منک » یم  رطخ  مالعا  نم  مالسا ! ياملع  يا  : » دریگ یم 

، ناشاّفخ رهُم ، هب  رس  ياه  هسیسد  رگنایغط -  نامـسآ  .تسا -  هتفرگ  تّدش  ناراب  منک » یم  رطخ  مالعا  نم  هّیملع ! ياه  هزوح  يا  »
تنایخ ینامهیم  هب  ار  شیوخ  نابابرا  تسد ، رد  هعجاف  ياه  ماج  اب  ّتلذ ، یلاوح  رد  ییاج  دـنرگن ؛ یم  شیوخ  هدـیروش  باوخ  هب 

.دنناوخ یم  متس  و 

.داد دهاوخن  ناشناکت  یّتح  يا  هظحل  يارب  مدرم ، نیا  ياه  هساک  رد  جنر  ياه  هبانوخ 

.دنهاوخ یم  نارگمتس  نوخ  زا  فیثک  هرطق  کی  ییادف  ار  مولظم  نیمزرس  نیا  ثاریم  مامت 

.دش دهاوخ  متخ  نیطایش  ناتسروگ  هب  هک  تسا  یهار  نامه  نیا  درم ، -  کی  هدنزات  رگاشفا و  هجهل  ضارتعا - ، رابگر 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / هرجنح غاد  رونت 

.نیگآرطع هزات و  دزو ؛ یم  نامز  ياه  هّلق  ساکعنا  رد  تیادص ، غاد  نینط  زونه 

.دوش یم  هدید  بالقنا  لحاس  رد  تشاد ، نافوت  يولهپ  ناشاّیع  تسد  هب  مالسا  حبذ  زا  هک  تکانزوس  ياه  سفن  جوم  زونه 

.تفرگ هرخس  هب  ار  باوخ  تخرد ، ِگرم  دوب و  هدُرم  ِناریا  حیسم  وت ، عولط 

هک هاگ  نآ  درک ؛ هدـنز  ار  باـتفآ  مدرم  هاوخ  تلادـع  هّماـش  تا ، یـسامح  ِمـالک  رطع  يدـیمد و  گـنر ، هنـشت  ِموب  رب  ساـی ، لـثم 
هک مینک  كاچ  نابیرگ  مالـسا ، گوس  هب  مینک و  اپ  هب  هایـس  همیخ  مینزب و  اه  هناـخ  اـهرازاب و  رـس  يـالاب  رب  هایـس ، قریب  : » يدومرف

(1) «. تفر نیب  زا  ناریا  تمظع  دش و  بوک  ياپ  نیملسم  تزع 
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مان هب  اروش ، سلجم  رد  هک  اه  نیا  : » درک کیرحت  هّللا »  » تموکح هب  ار  ام  ياهتـشا  هک  وت  ییارـس  نخـس  ِخرـس  هساـمح  نآ  زا  هآ !
نم دندوب ، مه  ّتلم  لیکو  رگا  و  دنیاکیرمآ ، لیکو  دنتسین ؛ ّتلم  لیکو  دندناسر ، بیوصت  هب  ار  ینیگنن  هحیال  نینچ  ّتلم ، يالکو 

(1) «. مدرک ناشلزع 

بالقنا ات  وت  بلق  دوش و  يرایبآ  نام  مرگ  ِنوخ  زا  مالـسا ، ات  میدرک ، باتفآ  لسغ  میتفرگ و  شتآ  وت ، نیـشتآ  تاملک  راشبآ  ریز 
ياه هداوناخ  نادـنمراک و  اب  اه  ییاکیرمآ  هک  دـندرب  سلجم  هب  ینوناق  : » یتفگ غاد  یتفگ و  میتسیرگ ؛ مرگ ، اـم  یتفگ و  وت  دـپتب ؛
طسو ار  امش  دیلقت  عجرم  ییاکیرمآ  مداخ  کی  رگا  دنـشاب ، نوصم  دنوش ، بکترم  ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  را  ناش ، همدخ  نانآ و 

، دـنرادن همکاحم  قح  ناریا  ياه  هاگداد  دریگب ، ار  وا  ولج  درادـن  قح  ناریا  سیلپ  دـنک ، بوکنم  دوخ  ياپ  اریز  دـنک ، رورت  رازاـب 
(2)« .دننک نیعم  ار  فیلکت  اه  بابرا  اج ، نآ  رد  دورب و  اکیرمآ  هب  هدنورپ  دیاب 

هب تما ، مشچ  .دـیجنگ  یمن  مالک  بلاق  رد  وت ، یبلق  تاّرثأت  دوب و  راشف  رد  یکیرات  شافخ  ياه  يرگ  هزره  زا  هک  وت ! بلق  يادـف 
ار ناریا  تلم   » هک یـشابن ؛ يرگدادیب  همه  نیا  دهاش  رگید  ات  يدناوخ ، یم  شیپ  ار  شیوخ  گرم  هک  یتقو  تخوس ؛ کشا  یغاد 

تـساوخزاب ار  وا  دریگب ، ریز  لیبموتا  اب  ار  ییاکیرمآ  گس  کی  ناریا ، هاش  رگا  یتح  دـندرک ...، رت  تسپ  ییاکیرمآ  ياه  گس  زا 
دنتساوخ یم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ درادن ؛ ضرعت  قح  یسک  .دریگب  ریز  ار  ناریا  ِهاش  ییاکیرمآ ، زپشآ  کی  هچ  نانچ  یلو  دننک ، یم 

تلم تخورف ؛ ار  شدوخ  اهرالد  نیا  يارب  ناریا ، ...دوش .  بیوصت  هحیال  نیا  ماو ،] نآ  لباقم  رد   ] تساوخ اـکیرمآ  دـنریگب و  ماو 
، اه یشحو  زا  ار  ناریا  ناملسم 

(3) »!؟ مینک هچ  تبیصم  نیا  اب  ام  دومن ؛ یفرعم  رت  هدنام  بقع 

دـندرک و ازع  دـندرک ؛ ازع  ار  ناریا  دـیع  ، » بش ناـگدرک  رـس  هک  دوـب ، رو  هلعـش  مالـسا  روساـن  تحارج  زا  وـت ، هرجنح  غاد  روـنت 
(4)« ...دندرک یناغارچ  دنتخورف و  ار  ام  لالقتسا  دندیصقر ؛ یعمج  هتسد  دندرک و  ازع  دندرک ؛ یناغارچ 

يراج ّتلم  ناشورخ  لیـس  وت ، مخز  ناراب  ِرثا  زا  یتشادرب و  رـس  نآ  زا  اباحم  یب  وت ، هک  هنهک  مخز  نیا  توباـت  رب  میتسیرگ ؛ اـم  و 
حور هتشرف  دورب و  ییاکیرمآ  هاش  ات  دینابسچ ، هنیس  هب  ار  خرس  ِمالسا  قریب  داتسیا و  دیشک و  دق  راوتـسا ، دنلب و  هثداح ، جوم  دش و 

.دنک عولط  ادخ  رجف  زا  هّللا ،
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انیس نبا  تشذگرد 

هراشا

(428 ق)

هبنشود

نابآ 1382  5

ناضمر 1424  1

oct. 27  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / شناد ناشوج  همشچ 

فاق ياه  هلق  غرمیس  يدوب و  انیس  یلعوبا 

«. افش  » نامسآ زابهش  و  نوناق » »

اّما رصتخم  ریگارف ، اّما  زجوم  تسا  يزاجعا  تمالک ، تسا و  هدنکفا  هیاس  شناد  ملع و  ناگراتس  رس  رب  هک  تسا  یششخرد  تمان ،
.یگشیمه

.دراد یماو  ّریحت  هب  ار  يا  هدننیب  ره  هک  تسا  يا  هنیآ  تا  هشیدنا  ناراگزور ، هرطاخ  رد 

.شناد دوب و  ملع  باحصا  عمج  عمش  وت ، رطاخ  يدوب و  عمج  رطاخ  شیوخ  زا 

یتفخن و نایاپ  ات  ار  یبش  چـیه  هک  تباتک ، دوب و  باتک  قایتشا ، دوب و  روش  هسردـم ، دوب و  سرد  وت  یپ  رد  یپ  ياه  هغدـغد  همه 
.يدرکن يرپس  یتخادرپن و  سرد ، تئارق و  هب  زج  ار  يزور  چیه 

.تسا هتشاد  هگن  شیوخ ، رطاخ  رد  ار  وت  ینیشن  هداجس  اراخب ،»  » عماج دجسم 

.ینامسآ ياه  همزمز  زا  زیربل  دوب و  رون  نتفکش  زا  راشرس  تونق ؛ ياه  هچنغ  زا  زیربل  دوب و  قشع  زا  راشرس  وت ، ینامسآ  رواب 

ینافوت نانوچ  يدرک ؛ روبع  یتسرپ  هفارخ  لهج و  ِگنت  ياه  هچوک  زا  یتسدـگنت ، تیاهن  رد  متـس و  لواپچ و  رقف ، درد و  جوا  رد 
.هدیشک نامسآ  هب  رس  يرابکبس ، هداس و  یگدوسآ  يوس  هب  اپزیرگ ،

ص:70
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قطنم هک  دوب  يزاجعا  تنابز ، دوزفا و  یم  ینشور  داد و  یم  وس  تمس و  تمکح  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  دوب  يرگوجتسج  تمـشچ 
.دومن یم  هفخ  هفطن  رد  ار  روک  طاقن  مامت  هک  دوب  وت  كانبات  رّکفت  نیا  و  دومن ، یم  نوگرگد  ار 

.اه ماهبا  اهاعدا و  مامت  رب  ینایاپ  هطقن  يدوب و  مالسا  فوسلیف  نیلوا  .شناد  ناشوج  همشچ  زا  زیربل  دوب ، ییایرد  تبلق ،

.مطالت وپاکت و  يدوب و  شالت  يایرد 

زا دـنتفر و  یم  ورف  باوخ  هب  اهریبعت  تساخ و  یمرب  اه  هژاو  رـس  زا  دود  يدرک ، یم  همجرت  ار  وطـسرا  هعیبطلا » دـعب  اـم   » هک یتقو 
.تفای یم  هرابود  یقنور  باتفآ ، وت ، ینابرهم  یمرگ 

.وت تأیه  تبیه و  رد  قرغ  دندوب و  وت  بتکم  نادرگاش  ناگراتس ، هام و  باتفآ و 

دیعس وبا   » اب ماگ  مه  وت  كولس  ریـس و  ریـسم  اّما  یتسدیهت ، تمـس  هب  دوب  رقف  زا  یتخـس ؛ دوب و  جنر  زا  وت  ياه  ماگ  تکرح  ریـسم 
.جوا هب  دوب  زارف  زا  و  یناقرخ » نسحلاوبا  خیش   » اب هارمه  دوب و  ریخلا » یبا 

اه نآ  .تسا  هداتفوا  خرچ  رـس  زا  هالک  هار ، نیا  رد  هک  درک ؛ دـنناوتن  هراظن  تمان  يادـنلب  هب  يونزغ ، دومحم  ناطلـس  نوچ  نارازه 
رادغاد ير ،»  » شزرا رپ  هناخباتک  هک  دنتخوس ؛ تداسح  شتآ  رد  دنتفاتن و  رب  ار  تنابز  تقادص  دنتـشادن ، تقیقح  كرد  ناوت  هک 

.تشاد ملع  زا  ییایرد  دوخ  اب  وت ، هاگن  ره  اّما  .متس  مشخ و  هلعش  دوب و  نادوسح  شتآ 

.تخودنا یم  ینشور  هشوخ  هشوخ  تخود و  یم  مشچ  نامسآ  هب  هک  دوب  وت  رظن  ریز  ناهفصا ، هناخدصر 

نوچ دیاب  هک  یتسناد  یم  بوخ  وت  اه و  « دوعسم ناطلس   » نایغط زا  زیربل  دوب و  اهدومحم » ناطلـس   » نایـصع زا  راشرـس  ناریا ، خیرات 
.تسیرگن تسیاب  یمن  تأرج ، تراسج  زج  يزیچ  چیه  هب  داد و  همادا  تسم ، يدابدرگ  نانوچ  دور و 

کی تفرعم ، قطنم و  تمکح و  همـشچ  نایلغ  اّما  تسویپ ،، شتآ  هب  اه  بوشآ  نیا  رد  هیـشرعلا » همکح  هیقرـشلا و  همکح   » هچرگا
رد ار  شارت  گنـس  ياه  هرهچ  هک  يدوب  يا  هنیئآ  .تقیقح  تقادـص و  لیا  زا  يدوب و  انیـس  یلعوبا  وت  هک  تسـشنن ؛ ياـپ  زا  هظحل 

ناتفـص دغج  رّکفت  ياه  هناریو  هب  يداتـسیا و  ناگراتـس  نشور  ياه  هّلق  زارف  رب  یتسکـش و  مه  رد  شیوخ  ینافوت  هقعاص  ساکعنا 
.يدیدنخ

.داتسیان راک  زا  درک ، یم  ریبدت  وت  ندب  رد  هک  يّربدم 

ص:71
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.ییاناد هب  فقاو  يدوب و  نآرق  ظفاح 

.یتشادن چیه  ّتبحم ، زج  لد ، هب 

.جوا هب  رس  وت ، هاگنزا  دز و  یم  جوم  تا  هنیس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  قشع 

زا هک  دوب  یتّبحم  قایتشا و  ِشتآ  هنابز  تنابز ،

: هک يدوب  فرتعم  وت  دز و  یم  مد  مالسلا  هیلع  یلع 

دنا هتخیر  حدق  رد  قشع  هداب  ات  »

دنا هتخیگنا  قشاع  قشع  یپ  ردنا  و 

یلع رهم  یلعوب ، ِناور  ناج و  رد 

« دنا هتخیمآرد  مه  هب  رکش  ریش و  نوچ 

.ریگریش وت  تمکح  تسا و  ریگ  ملاع  وت  ترهش 

.دنأوت زابرید  يانشآ  نامیا ، ملع و  ناگراتس  یمامت  تسا و  هدرک  عولط  تمان  اه ، هژاو  برغم  ات  قرشم  زا 

وت مان  ندید  دنک ، یم  رفس  دوخ  نیریش  يایؤر  رد  هتناد »  » هک نامز  ره  .تسا  رشتنم  ملاع  رسارس  رد  تمان  هزاوآ  يدنلب و  یگرزب و 
تبحـص مه  ییاـمکُح و  هقبط  نیـشن  مه  هک  ییوـت  نیا  ؛(1) و  قاـیتشا دـهد و  یم  روـش  وا  هب  تمکح  ملع و  ياـه  هزاورد  زارف  رب 

 ... . طارقب مزالم  سدیلقا و  سنوم  سونیلاج و  سینا  نوطالفا و  مالک  مه  طارقس و 

نوکـس و هرکیپ  زا  ار  کش  ياه  هنایروم  هک  تشاد ، او  رکفت  هب  ار  قرـشم  مدرم  هدرک و  بوسر  رکفت  رتسب  رد  نانچ  نآ  وت ، راـثآ 
نوکـس و هرکیپ  زا  ار  کـش  ياـه  هناـیروم  وـت ، یقرـش  رکفت  وـت و  ماـن  هزاوآ  هک  زاوآ ، هن  راـب  نیا  تخیر ؛ نوریب  سرت  توـخر و 

.دومن رد  هب  نیمزرس  نیا  هتسخ  ناج  رامیب و  نت  زا  ار  هفارخ  لهج و  تفآ  دیشک و  نوریب  ناسنا  سرت  توخر و 

: ار وت  شیوخ  دورس  رد  يرونا  دّمحم  دیمان و  رصع » هردان  ناکد   » ار وت  ناکّلخ » نبا   » هک تسین  ببس  یب 

انیس یلعوبا  ناج ! هدید  »

انیب تفرعم  رون  زا  هدوب 

نشور وا  تافص  یسوم  ناج 

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14443/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


« انیس وا  صخش  یّلجتم و 

« نوناق  » همجرت زا  تسمرـس  سیتننومرک »  » و سوگاـپلآ »  » هک تسوت  تفرعم  ملع و  تمکح و  راد  ماو  اـپورا ، تسا ، زونه  هک  زونه 
.تسوت رونم  تاملک  نیرت  یقرش  زا  نشور  ناشحور ، زاوآ  وت 

ص:72

يامکح اه و  فوسلیف  مامت  هک  دروخ  یمرب  یگرزب  یخاک  هب  یهلا  يدـمک  باتک  رد  لیژریو  هارمه ، هب  دوخ  رفـس  رد  هتناد  - - 1
.دشاب یم  انیس  یلعوبا  گرزب ، ياه  مان  نآ  زا  یکی  هک  دنار  یم  نابز  هب  ار  اهنآ  مان  يو  هک  دنا  هتسشن  اجنآ  رد  گرزب 

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسد  هب  هکم  حتف 

هراشا

(8 ق)

هبنش هس 

نابآ 1382  6

ناضمر 1424  2

oct. 28  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / اه هثداح  هلبق 

.اه هثداح  هلبق  هار  هب  مشچ  حبص ، دوب و  حبص  هار  هب  مشچ  هّکم ،

.دناباتب كوکشم  ددرم و  ياه  لد  هب  ار  شا  یباتفآ  نیقی  ات  اهدیدرت ، مامت  تشپ  زا  دمآ ؛ ربمایپ 

راتفگ تسار  دمآ  قداص  حبص  وچ  »

راو مشتحم  شتفرگ  رز  رد  ناهج 

مـشچ .دـیدرگ  تلذ  توخن و  يارـس  نیـشن  هناخ  نایفـسوبا ، دـش و  یفخم  شیوخ  يراج  لهج  تشپ  رد  لـهجوبا ، دـمآ و  ربماـیپ 
لبه تبیه  تشادرب و  هّکم  هدروخ  مخز  شود  زا  ار  یکیرات  دمآ و  رون ، سنج  زا  يدرم  ياه  مدق  دیـسر و  نایاپ  هب  هبعک  يراظتنا 

.تخیر ورف  ار  اه 

قرغ هکم  تسا ، زونه  هک  زونه  هک  تسب  رب  تخر  نانچ  نآ  یتشلپ  يدیلپ و  دمآ و  نینچ  نیا  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و 
«. اقوهز ناک  لطابلا  َّنا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج   » هک هراتس  تسا و  رون 

.دوش رو  هطوغ  نوخ  رد  هکم ، لها  مامت  ات  لتقلا ؛»  » دیوگب ربمایپ  ات  دوب  رظتنم  نایفـسوبا  دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
دیوگب ربمایپ  ات  دوب  رظتنم  نایفـسوبا  .دور  تراغ  هب  نایّکم  لاوما  مامت  اـت  دـهد ، رـس  بهنلا »  » يادـن ربماـیپ  اـت  دوب  رظتنم  نایفـسوبا 

زج دومن ، هدنـسب  نآ  هب  هک  هداس  يدنخبل  زج  درکن ؛ چیه  تفگن و  چـیه  ربمایپ  اّما  ریقح ؛ دـنوش و  ریـسا  هّکم  لها  مامت  ات  رـسالا ؛» »
وفع ینابرهم و  رس  زا  یهاگن 

ص:73
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هناخ رد  رب  هقلح  همه  اه  مشچ  دمآ و  ربمایپ  .تشذگ  سونایقا  دوب و  وفع  يایرد  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تشذگ ، و 
.دش ادخ 

ُهَدْحَو هّللا  الا  هلا  ال   » لالز همزمز  دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  هبعک ، ینامسآ  هناتسآ  رب  داهن و  ادخ  هناخ  رب  اپ  هوکـشاب  هچ  ربمایپ  و 
.داد رس  ار  هَدْحَو » بازْحَْالا  َمَزَه  ُهَْدبَع َو  َرَصَن  ُهَدْعَو َو  َزَْجنَا  ُهَدْحَو ،

یثنا و رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  : » هک دیسر  یم  شوگ  هب  نامیا ، رون و  ربنم  زارف  زا  هک  دوب  ربمایپ  ینامسآ  يادص  نیا  و 
یکی وت  نم و  نم ، نم و  ات  دمآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مکیقتا » هّللا  دـنع  مکمرکا  ّنِا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج 

مه هب  اه » نم   » ات دـمآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .ردارب  دـنوش و  ربارب  مجع  اب  برع  یـشبح ، هایـس  اب  یـشیرق  دیـس  دوش ،
.چیه تسا و  چیه  یهلا  تمظع  ربارب  رد  هک  ییام  میوش ؛ ام »  » دندنویپب و

یتخاس رب  نآ  رهب  ام  نم و  نیا  »

یتفاب تمدخ  دزم  دوخ  اب  وت  ات 

دوش ناج  کی  نامه  اهوت ، نم و  ات 

« دوش ناناج  قرغتسم  تبقاع 

ییاضر هدیمح  / خیرات ياه  هدنخ  اه و  کشا  زاغآ 

یم ارف  ار  هّکم  نیمز  هک  رون  زا  يروشنم  هّللا و  الا  هلا  ياهدایرف ال  يادـص  اهریـشمش ، کـچاکچ  يادـص  اـه ، بسا  ههیـش  يادـص 
: دریگ

.دنتفا یم  كاخ  هب  اه  تب 

.دنیاس یم  كاخ  رب  یناشیپ  هدجس ، هب  اه  تب 

.دنوش یم  هکت  هکت  اه  تب 

.دنوش یم  دوبان  دنوش و  یم  دود  ناششیاین  دبعم  رد  اه  تب 

.دنوش یم  روبع  شرفگنس  اه  تب 

.دوش یم  دنلب  هبعک 

درب و یم  ـالاب  ار  شیاـه  تسد  دـشک ، یم  سفن  ناـمیا  ِفاـص  ِياوـه  رد  دریگ ، یم  ـالاب  ار  شرـس  دتـسیا ، یم  اـپ  ود  يور  هـبعک 
.دراشف یم  شوغآ  رد  ار  دیشروخ 
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.دوش یم  شوهدم  دَرَد و  یم  نابیرگ  دجنگ ، یمن  شیوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  دشک ، یم  قوش  دایرف  هبعک 
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.دنهد یم  همادا  شیوخ  هار  هب  نایوگ ، هّللا  الا  هلا  نانچمه ال  هاپس 

تسا فعش  رسارس  هّکم 

تسا رون  رسارس  هّکم 

.تسا مالسا  لمکم  هّکم 

.دوش یم  هتسب  دبا  يارب  رفک ، ياهرد  .دروخ  یم  مه  هب  رفک ، ياهرد 

 - ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ددـنب و  یم  رمک  هّکم  حـتف  هب  رون ، ِتسد  الاب  نآرق ، دوش و  یم  ناسکی  كاخ  اب  اه  هناخ  تب 
.دبای شرتسگ  مالسا  ات  دتسیا  یم  شیاه  هناش  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دنز و  یم  ریشمش  هاپس -  راد  هیالط 

رد فرـصم ، یب  ناج و  یب  ياه  گنـس  نیا  خـیرات ، هشیمه  ناـگدرم  يّزع ، لـبه و  تـال و  اـت  دـنز ، یم  جوم  اـیرد  زارف  رب  يدور 
.تسا هدنیاشخب  دّمحم  هک  دنوش ، دازآ  دنزوسب و  تمادن  شتآ  رد  ناینایفس  .دنوش  دوبان  دنچیپب و  یهلا  باذع 

.دنزب دایرف  ار  يربارب  هایس ، يا  هدرب  هک  دیوگب  ناذا  هبعک ، زارف  رب  اپ  لالب ، هک  .تسا  هدنیاشخب  يادخ  هداتسرف  دمحم ، هک 

هفقو یب  هعماج ، دوپ  رات و  گر و  رد  نامیا ، هک 

دودب

دشکب هرعن  ار  مالسا  تمظع  هّکم ، هک 

.دوش زاب  ییانشور  هبور  اه ، هرجنپ  هک  .قشع  رسارس  دوشرون ، رسارس ، هبعک ، هک 

خیرات ياه  هدـنخ  اه و  کشا  زاغآ  هّکم  حـتف  هک  دـنناودن  هشیر  هبعک  رکیپ  رب  هزره ، ناهایگ  هک  .دوش  هدناکـشخ  رفک ، بالات  هک 
.دوش

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دنموزرآ ياه  لد  تاقیم 

َکُّبُِحا و ِینَا  ُمَْلعَی    ُ هّللا : » دومرف یم  نانک  اوجن  تسیرگن و  یم  ار  رهـش  دوخ ، هودنا  یمامت  اب  تفر ، یم  هنیدم  تمـس  هب  هک  يزور 
.َِکتَقِرافُم یلَع  ٌمَتْغَُمل  ِینِا  ًالََدب و  ِِکب  ُتیَغَْتبا  اَدََلب و َال  ِکیَلَع  ُتَْرثآ  اََمل  ِْکنَع  ینوجِرْخَا  ِکَلْهَا  َّنَا  الَول 
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يرگید ّسح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  يارب  ترجه ، متـشه  لاس  رد  كرابم ، هام  متـسیب  زور  زور ، نآ  اّما  و  ... 
«، هّکم  » زا جورخ »  » ماگنه هک  یتمعن  رکش  درک ؛ یم  راداو  رکُش  هدجس  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یساسحا  تشاد ؛

، اه تسدرود  ات  هک  یناراگتسر  لیخ  دوب ؛ هدش  ناوارف  ياه  تمعن  لیخ  زا  راشرـس  هّکم ، هب  دورو »  » ماگنه درک و  یم  وزرآ  ار  نآ 
.دندوب هدز  هقلح  شرود  هب  یناشکهک  ياه  هموظنم  لثم 

هظحل ره  ینامسآ ، شورس  فلتخم ! هنادرمناوجان  ياه  ینکش  تمرح  هب  دسر  هچ  ات  تساخ ؛ یمنرب  یفلاخم  ياوجن  رهش ، زا  رگید 
یلهجوب و مارم  نآ  وک  دـیزیخرب ! ناگـشیپ ، تلاهج  يآ  ینعی : اَنیبُم ، اَْحتَف  َکـَل  اَـنْحَتَف  اَّنِا  دز : یم  راـج  ار  يزوریپ  حـتف و  گـنابلگ 

ِناشیوخ هب  یتح  هک  هلفِـس ، نامدرمان  يآ  وک !؟ دوب ، یهاوخدوخ  هداب  زا  تسم  هک  نات  ِنیـشتآ  ياه  هناـیزات  نآ  وک  ناـت !؟ یبهلوب 
! امش هنایشحو  ياه  هجنکش  نآ  تساجک  دیدرکن ! محرت  زین  شیوخ 

! نات ِنیغورد  ياه  لّمجت  رورغ  نآ  تساجک 

نامه نیا  تسا ! تمحر  ربمایپ  هب  یهلا  هدعو  امه  نیا  دیرگنب ؛ کنیا  لهاج ! ناتسرپ  ناوختسا  يآ 

ناـمز ناـمز ، کـنیا ، تسا ! تقیقح  يوـک  رد  هـتفر  هار  نادرم  تاـقیم  ِناـمز  ناـمز ، کـنیا ، تـسا ! لـطاب  رب  قـح  يزوریپ  هدـعو 
هیلع هزمح   » ياهوزرآ ندـش  هدروآرب  نامز  نامز ، کنیا ، تسا ! ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دَّمَُحم »  » لامج دیـشروخ  ِیناـشفاوترپ 

هب شتآ  شا ، ییایربک  لامج  تسا ! راقفلاوذ  ِّالا  فیَـس  ال  مالـسلا ، هیلع  یلَع  ِّالا  یتَف  ِحـیبست ال  نامز  ناـمز ، کـنیا  تسا ! مالـسلا »
شا یناشیپ  ِدیـشروخ  بذج  هک  هدنامن  قافآ  رد  يا  هرذ  ییوگ  تفرگ ؛ ندیراب  قشع  شهاگن ، نامـسآ  زا  تخادـنا و  اه  تب  ناج 

! دوشن

ُقَّْحلا َو َءآَج  ِياون  ار  هبعک  دنتـساخرب ؛ عامـس  هب  اه  نامـسآ  توکلم  هارمه  ملاـع ، تارذ  تفرگ ؛ تسد  رب  رهق  ياـصع  درب و  تسد 
! تسا ینتفر  هشیمه  لـطاب  اـقوُهَز ؛ َناَـک  ُلِـطاَْبلا  َّنِا  يرآ ! .درک  نیگآرطع  ار  اـضف  مّسبت  مـّنرت و  ناراـب  تـفرگ و  ارف  ُلِـطاْبلا  َقَـهَز 

رگید هک  تساج  نیا  دـشاب !؟ هتـشاد  يدـبا  تموکح  تسا  هتـسناوت  بش ، نیمادـک  تسا !؟ دیـشروخ  راکنا  ییاناوت  ار  ربا  نیمادـک 
كاپ كاشاخ  سَخ و  زا  ار  مرح  ادخ ،» بیبح   » شودمه ات  هبعک ؛ دولوم  تمظع  دـسرب ، جوا  هب  هک  دـیاب  تسا ! راّرک  ردـیح  تبون 

! دیامن

!؟ حوتُفلا ُحتف  نیا  يارب  رتراگدنام  یهوکش  هچ  مرح و  يارب  رتالاو  یتمظع  هچ  مالسلا ! هیلع  یلع  زا  رتالاب  مالسا  يارب  يراختفا  هچ 

ریما هنافراع  ریـسفت  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  هنادواـج  ریوصت  تسا ؛ حـْتَفلا  َو    ِ هّللا ُرْـصَن  َءآَـج  اَِذا  ِتبون  کـنیا 
! تمایق مایق  ات  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم 
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! رتدنلب مالسلا ؛ هیلع  لیربج  ترضح  ناوخب ، دنلب 

...َساّنلا ُْتیَأَر  َو  ِْحتَفلا ، َو    ِ هّللا ُرْصَن  َءآَج  اَِذا 

.دشخب یم  تردق ، لامک  رد  دنک ! یم  وفع  تسا ؛ تمحر  ربمایپ  وا  تسین ؛ یتفگش  ياج  يرآ !

! تسا تانیاک  هلمج  ِناج  شمّسبت ، کی  ِياهب  هک  تسا ، يدنوادخ  رهم  نوناک  وا 

! دهدب ناروابدوخ  هب  یگرزب  سرد  ات  ُءآقَلُّطلا ، ُُمْتنَاَف  اُوبهِْذا  دشخب ؛ یم 

هصق یتسود ، عون  خیرات  رد  ات  َنیمِحاَّرلا ؛ ُمَحْرَا  َوُه  مَُکل و  هّللا  ُرِفغَی  َموَْیلا ، ُمُکیلَع  َبیِْرثَت  َال  دشخب : یم 

.دشاب راکشآ  همه  يارب  ماحرا ، هلص  موهفم  ات  دشخب  یم  دشاب ! هدش  رارکت  فسوی  ترضح 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  تراتفر ، يادف 
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دیفم خیش  تشذگرد 

هراشا

هبنش راهچ 

نابآ 1382  7

ناضمر 1424  3

oct. 29  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ داب نیرفآ  دیفم ، خیش  رب  »

.دنتسیرگ یم  ار  ملعم » نبا   » نادقف قشع ، بتکم  ناگتخاب  لد  دش و  یم  یناراب  مک  مک  دادغب ، دولآ  ضغب  يربا و  ياضف 

.درک یم  لابقتسا  ار  تهاقف  ناشکهک  زا  رگید  يا  هراتس  دورو  نامسآ ، هتخادنا و  گنچ  رهش  تماق  هب  یگنتلد 

يدرم گرزب  .دـندرک  یم  تبرغ  ساـسحا  مالـسلا -  هیلع  يرفعج  هقف  هقف -  زبس  هرتسگ  نیثدـحم  نادنمـشیدنا و  همه ، زا  رت  شیب 
نب دمحم  تفرعم ، راونا  ثدـحم  دوب ؛ هدیـسرن  شنأش  هبترم و  هب  یـسک  عیـشت ، ياهقف  زا  زور ، نآ  ات  هک  دیـشوپ  یم  تلحر  تخر 

.هللا همحر  نامعن  نب  دمحم 

.دیناسر تاجن  لحاس  هب  ار  عیشت  یتشِک  نامز ، نیرت  ینارحب  رد  جع ،) ) يودهم ّصاخ  تایانع  اب  هک  هدومزآ  رهب  ییادخان 

یـضر فیرـش  دیـس  ، » شبتکم رخاف  ِناراگدای  دوب و  هللا » همحر  هیولوق  نبا  هللا و  همحر  هیوباب  نبا   » ِتامحز هدـنهد  همادا  راگدای و 
يولع كانبات  راونا  زا  يرون  مادک ، ره  هک  دندوب  هللا » همحر  يدهلا  مَلَع  یضترم  دیس  هللا و  همحر 
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.دندمآ یم  رامش  هب 

دیـشروخ ِهاگرد  ناصاخ  هلمج  زا  ار  يو  تیالو ، هب  شقـشع  كولـس و  نامیا و  تماـعز ، تردـق  سیردـت ، تبالـص  قلخ ، نسُح 
.دوب هداد  رارق  جع ) ) دوعوم ترضح  تلادع ، باتملاع 

ياه هزوح  مامت  هزورما ، .دهد  یم  تیالو ، فراعم  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  يارب  وا  ناوارف  شالت  زا  ربخ  شرامـش ، یب  تافیلأت 
یم كّربـت  شداـی  ماـن و  زا  دـنرب و  یم  هرهب  شا  ینادواـج  راـثآ  زا  ثیدـح ، هقف و  لوـصا و  مـالک ، تمکح و  هشیدـنا ، تفرعم و 

.دنیوج

هب تبـسن  هک  تسا  جـع ) ) نامزلا بحاص  رـصع ، یلو  ترـضح  تازجعم  رگ  نایب  لاـس ، رازه  زا  دـعب  شراـثآ ، ینادواـج  ییاـنام و 
.داب شدنلب  حور  تمه و  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  .دنتشاد  ّصاخ  یتیانع  ناشیا ،

داب نید  ملع و  هوکش  داب ، ات 

! داب نیرفآ  دیفم » خیش   » رب
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ناوجون زور  هدیمهف -  نیسحدمحم  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

نابآ 1382  8

ناضمر 1424  4

oct. 30  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / دندرک زبس  ار  وت  اه  کجنران 

.ایرد تعسو  هب  تشاد  یلد  اّما  دوب ، کچوک  شبلق 

.دراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  ار  غلاب  يا  هثداح  تساوخ  یم  اّما  دوب ، کچوک  .تداهش  باکر  مه  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  مه 

.تماهش تراسج و  سنج  زا  دش  ییادص  هدیسر ، نارود  هب  هزات  ياه  هژاو  ماحدزا  رد 

، وت تریغ  شتآ  دز ، یم  کحم  تشاذگ و  یم  اشامت  هب  ار  شیوخ  یمحر  یب  دیـشک و  یم  هنابز  توادع  گنج و  شتآ  هک  یتقو 
درگادرگ کجنران ، سنج  زا  يدنبرمک  .داتسیا  اه  مان  مامت  زا  رتالاب  وت ، مان  رایع  تشاداو و  میلـست  هب  ار  شکرـس  ياه  هلعـش  مامت 

؛ قیمع گرزب و  ییانعم  يدوب و  کـچوک  يا  هژاو  وت  .ینک  ریگلفاـغ  ار  ساره  سرت و  اـت  یتسـشن ، سرت  نیمک  هب  یتسب و  شیوخ 
.تا هدش  رتسکاخ  ياه  مخز  زا  رت  قیمع 

رواب رود  هب  مکحم  ار  تا  هیفچ  .شیوخ  زاوشیپ  هب  نوخ  اب  یتفر و  شیوخ  هقردب  هب  کشا ، اب  يدرک و  ُرپ  ار  شیوخ  مشخ  باشخ 
وت بیصن  هثداح  مادک  ینیبب  هک  ات  یتسشن ، رظتنم  یتسب و  شیوخ  یناراب 
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يور هبور  .مطالت  هب  دوب و  هدـمآ  دـجو  هب  تناگر  رد  تنوخ  تنوخ و  رد  قشع  دز و  یم  جوم  تیاه  مشچ  رد  روش  .دـش  دـهاوخ 
.يدومن تشپ  شیوخ  کچوک  لاس  نس و  هب  يداتسیا و  شیوخ  دارم  ریپ  ياه  کشا 

.دروآرد هزرل  هب  ار  ادص  تشپ  دناوت  یم  تشم  کی  هک  یهدب  ناشن  یتساوخ  یم  وت 

.تسین ییادتبا  وت  رواب  هک  یهدب  ناشن  یتساوخ  یم 

ناشن یتفرگ و  تداهـش  تیالو و  هب  هدـیقع  قشع و  هاگـشناد  زا  ار  تا  يراختفا  يارتکد  اّما  يدوبن ، شیب  یناوجون  زومآ  شناد  وت 
.یتفاین ناراب  زج  يزیچ  يدرک ، رورم  ار  شیوخ  ياه  مشچ  هک  یتقو  .لابقا  دنلب  يا و  هداز  گرزب  اّما  یکچوک ، هچرگا  هک  يداد 

.یتفاین یلالز  یتسدکی و  زج  يزیچ  يدرک ، رورم  ار  شیوخ  ياه  کشا  هک  یتقو 

.دوبن وت  هدنزارب  يرگید  زیچ  یگداتسیا ، رادتقا و  زج  یتسیرگن ، شیوخ  ياپ  هب  هک  یتقو 

، راثیا نیرت  هدامآ  يدوب و  قوش  نیرتاّیهم  وت 

.دوب وت  نوخ  کفنی  ءزج ال  قشع ، يدوب و  قشاع  وت 

دوصقم دصقم و  هب  ار  دوخ  یتشذگ و  نت  یکاخ  هداج  زا  تداهش ، قشع و  ُرب  نایم  زا  يدز و  رود  ار  گرزب  ياه  مان  مامت  یتفر و 
.يدناسر

دوب و هلولگ  شتآ ، دوب و  نهآ  وت ، رت  فرط  نآ  مدق  دنچ  رارق و  یب  باتفآ ، دوب و  بهتلم  زیرکاخ ،

.دننک زبس  ار  وت  ناتسد  اه ، کجنران  گرم ، ياه  هظحل  راجفنا  رد  هک  یتساوخ  یم  وت  و  راجفنا ؛

.ریت دوب و  یگریت  یهابت ، دوب و  سرت  وت ، رت  فرط  نآ  مدق  دنچ 

.یتسیرگ یتسیرگن و  نتشیوخ  هب  وت  و  رادید ؛ هظحل  دوب و  تراسج  راثیا ، دوب و  هسامح  وت ، رت  فرط  نآ  مدق  دنچ 

ار شیوخ  نیتوپ  دـنب  .رتسکاـخ  دوش و  یم  ردوپ  اـه ، هیناـث  هارمه  دـعب ، هظحل  دـنچ  هک  ینیـسحدمحم  يدوب ؛ نیـسحدحم  زونه  وت 
.تشگزاب یب  دوب و  هفرط  کی  هک  يداهن  يا  هّداج  رد  ماگ  رت و  مکحم  ار  دوخ  ياه  تشم  يدرک و  مکحم 

.دنسانش یمن  لاس  ّنس و  گرزب ، ياه  گرم  هک  یهد  ناشن  ات  يدنکفا  کنات  ریز  هب  ار  شیوخ  وت  و 

: هک یهد  ناشن  ات  يدنکفا  کنات  ریز  هب  ار  نتشیوخ  وت 

تسین یهتنم  سک  نآ  ره  دریم  یمن  قشاع 
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.شناگر خرس  ینایرع  نامسآ ، رب 
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یناخ میرک  هزم  !/ هلاس هدزاود  هسامح  يا 

يداتـسیا و تناردارب  نوخ  رب  رهـش ،» نینوخ   » ياه هزاورد  تشپ  رد  هک  هاگ  نآ  يدوب ، مولظم  ردـقچ  هلاس ! هدزاود  هسامح  يا  هآ !
!... دندرک غیرد  وت  زا  یتساخ ، یمرب  متس  اب  زیتس  هب  نآ  اب  تیاهایؤر ، هرتسگ  رد  هک  ...ار  تگنفت  همادا  یتح  نانآ 

.يدرک گرزب  ار  تناردارب  نارهاوخ و  مامت  هک  يدوب ، گرزب ، مه  لوا  نامه  زا  وت 

.دنوش یم  رادیب  وت  ندیمهف  ترسح  رد  ام  ناگرزب  دنور و  یم  باوخ  هب  وت  ندید  يوزرآ  اب  ام ، ناکدوک 

ار وت  همه  هک  دـیآ  یم  يزور  مناد  یم  نم  تسا و  هداتـسیا  مارتحا  هب  ترازم  رب  خـیرات »  » کـنیا يوش و  یم  رت  گرزب  لاـس  ره  وت 
.دنناوخ یم 

! يدوب ربهر  مه  لوا  نامه  زا  وت 

هب زین  ار  وت  ناتسلخن ، بیرغ  رگاوجن  هک  هاگ  نآ 

: هک تفگ  هاچ  هنیس 

«. تسا هدش  هدیچیپ  وت  رد  گرزب  یناهج  هک  یلاح  رد  یکچوک ؟ یمسج  ینک  یم  نامگ  ایآ  ناسنا ! يا  »

.تسا رت  شیب  ملق  نابز و  اهدص  زا  وت  کچوک  بلق  شزرا  يرآ !

! يدوب هدیمهف »  » ار اهزیچ  یلیخ  مه  لوا  نامه  زا  وت 

.يدرک یمن  توکس  زگره  یلو  يدوب ، شوماخ  هشیمه 

...و دیشخب  یم  تینوصم »  » ار تنارهاوخ  هک  دوب  تا  یگشیمه  شرافس  ششوپ ،» »

! داب هنادواج  دنلب و  تمان 

یمیقم بیبح  / دنام یم  هنادواج  تمان 

شوخ يوب  دـنوادخ ، هب  کچوک  حور  کی  لیوحت  ِراجفنا  يادـص  تاقالم و  رارق  هب  ندـش  کیدزن  تعاس ، كاـت  کـیت  يادـص 
راگنا يا ! هدش  گرزب  ردقچ  .تسین  هدـنزارب  تمادـنا  رب  تا ، یکدوک  سابل  رگید  مکدوک ! هآ  ردام ؛ کی  نیزح  ییالال  تشهب و 

.ادخ شیپ  ات  دوب ، هلصاف  کنات  کی  طقف  ندش ، گرزب  ات 
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.تسین وت  راوازس  تکچوک  ياه  شوگ  رد  هناکدوک  ياه  ییالال  همزمز  رگید  الاح 

تبلق ناشنایم ، زا  ما و  هدیواک  ار  تندب  هکت  هکت  ما و  هدرک  لابند  ار  تیاه  ماگ  اهزیرکاخ و  هشوگ  هشوگ  نم  مبوخ ! نیسح  ردام ،
.مرگ مرگ  .ما  هتشادرب  راگدای  هب  دوخ  يارب  ار 

.ار نیسح  دشاب ، هدیمهف  ات  دمهفب ، ار  ندش  گرزب  ياه  هناهب  ات  دز ، مهاوخ  دنویپ  نیمز  ناریا  ناوجون  بلق  هب  ار  وت  بلق 

هلاچم کنات  خرچ  ياهریجنز  ریز  تشاد  هک  يدـید  ار  نطو  مسج  بوخ  هچ  یتسناد و  ار  سومان  ینعم  بوخ  هچ  وت  مکدوک ! هآ ،
.زین وت  نت  دش و  یم 

هراپ دـعب ، رادـلد و  هب  نتـسویپ  يارب  کچوک  لد  کی  شهاوخ  ار و  هناکدوک  عامـس  وت ، جورع  زا  مزومآ  یم  نم ! کـچوک  ربهر 
ياه کشا  مسج و  کی  سدقم  ياه 

.يزاب قشع  نیا  رد  ریحتم  نارگنسمه  ریزرس 

ار ناماه  مشچ  اه ، لاس  تشذـگ  زا  سپ  ناـنچمه  تجورع ، رون  کـنات ! ياـه  خرچ  ریز  رد  هتفکـش  هلاـس   13 نم ! کـچوک  ربهر 
.دنازرل یم  ار  نمشد  تشپ  کچوک -  یجیسب  وت -  مان  .تسا  هتشاداو  تفگش  هب  ار  یناج  تسا و  هدرک  هریخ 

هصق شا ، یگدنز  سرد  باتک  رد  راختفا ، اب  تسا و  هدرک  کح  شیوخ  نهذ  رد  ار  هدیمهف  نیسح  مان  یناریا ، ناوجون  ره  زورما ،
هاگ نآ  تکچوک ، حور  زاورپ  رب  مالس  .يا  هتـسشن  شوخ  هطقن  نیرتدنلب  رب  سدقم ، عافد  نامدای  رد  وت  .تسا  رب  زا  ار  وا  يراکادف 

! دنام یم  هنادواج  تمان  .تسویپ  ادخ  هب  هک 

یمّرخ هفطاع  / ...يزوس یمن  وت 

.ناسنا تریح  مامت  تعسو  هب  دنیرفآ  یم  يا  هسامح  نرق ، هدراهچ  زا  سپ 

.دنز یم  دنویپ  نادواج  تشهب  هب  ار  مالسلا ،» هیلع  نیسح   » تایح دوش و  یم  يدهش  تداهش ، هرابود 

؟ يا هتفای  شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  مادک  بتکم  رد  وت 

؟ درک رو  هلعش  ار  تناج  قشع ، مادک  هزیگنا و  مادک  هشیدنا ، مادک 
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! کچوک درم  گرزب 

! يدوشگ یم  ام  رب  ار  تا  هنیس  رارسا  شاک 

رد شتازیهجت ، تمظع و  مامت  اب  شرورغ ، مامت  اب  ینهآ ، نیشام  نیا  درک ! یم  رو  هلعش  ار  ام  ناج  تنورد ، شتآ  زا  يا  هّرذ  شاک 
؛ تسا رتسکاخ  یتشُم  وت ، ربارب 

.دشک یم  شتآ  هب  ار  وا  تتمظع ، .تسا  کچوک  وت  ربارب  رد 

.يوش یم  نادواج  هک  يزوس ؛ یمن  وت 

.يروخ یم  دنویپ  تیدبا  هب  هک  يوش ؛ یمن  هراپ  هراپ 

امت یناوجون و  تاذل  مامت  یتسناوت  هنوگچ  وت  تلفغ ! دالوف و  نرق  زاس  هسامح  کچوک ! درم  گرزب 

.مروخ یم  هطبغ  تبان  هشیدنا  هب  تدنلب و  حور  هب  ینک !؟ ِهل  داقتعا ، ياپ  ریز  ار  تیاهوزرآ 

! درک یم  رو  هلعش  ار  ام  ناج  تنورد ، شتآ  زا  يا  هرذ  شاک 

يدیعس دمحم  / تسا حتف  وت  مان 

یم هنیس  رد  ار  شسفن  .دوش  یم  کیدزن  کنات  دتسیا ، یم  .دور  یم  شیپ  داب  اب  .دراشف  یم  شتشم  رد  ار  شا  یگلاس  هدزیـس  مامت 
یگلاس هدزیـس  مامت  اب  دود ، یم  کنات  تمـس  هب  .دوش  یم  کیدزن  کنات  .دـنک  یم  هاگن  .دـنک  یم  مکحم  ار  اه  کجنران  .دراشف 

.شا

.رپ رپ  یگلاس  هدزیس  کی  تسا و  هتفرگ  شتآ  کنات  کی  تسا ، هدنام  ياج  رب  هک  يزیچ  قفا  رد  الاح  ...دوش  یم  کیدزن  کنات 

نانمـشد هاپـس  بلق  هب  هک  ربکا  یلع  یناوجون  هرطاخ  وس  کی  تسا و  بنیز  هتفرگ  شتآ  همیخ  وس  کـی  .تسا  رگید  رهظ  ـالاح  و 
.دنز یم 

ینامـسآ نطو  ّبح  رد  هک  تسا  ربکا  یلع  یناوجون  .دور  یم  کنات  ریز  هب  هک  تسا  ربکا  یلع  یناوجون  .تسـالبرک  خـیرات  نیا  و 
.دنک یم  هلاچم  ار  کنات  هک  یتریغ  اب  دزوس ، یم  شا 

نانچمه یتسه ؛ نانچمه  وت  اّما  دنک ، یم  ریپ  ار  نیمز  وت  غاد  .دزادنا  یم  كورچ  نامـسآ  یناشیپ  هب  وت  تبیـصم  رپرپ ! یناوجون  يا 
درذگب و اهرادراخ  میس  مامت  زا  دناوت  یم  وت  تریغ  .یتسه  ناوج  يراج و 

ص:84

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


دچیپب و شدوخ  رد  تلاجخ  زا  یکنات  ره  هک  تسا  یفاک  وت  مان  .دـشک  یم  شتآ  هب  ار  نانمـشد  ياه  کنات  مامت  وت ، مشخ  هرطاخ 
.دنک هفخ  شیاه  خرچ  میس  اب  ار  دوخ 

اپ نمشد  ياه  نیتسوپ  هک  تسا  یفاک  وت  مان  .دسوپب  شیاه  حالس  دشکب و  من  نمشد  ياه  توراب  هک  نیا  يارب  تسا  یفاک  وت  مان 
.دنراذگب رارف  هب 

نامیاه هزینرس  دنک و  یم  تسم  ار  نامیاه  گنفت  غامد  توراب ، يوب  میرب ، یم  هک  ار  وت  مان 

.دشوج یم  نامیاه  همقمق  زا  بآ  .ینامسآ و  یمشخ  رد  دنشخرد ؛ یم 

! نیسح ای  تداهش ، ياقتلم  رد  تسا ؛ تراشب  تسا و  حتف  وت  مان 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دنریم یمن  زگره  نابوخ 

.تسوت هسامح  توهبم  زونه  كاخ ، نیا  .زین  نتشون  دبلط و  یم  گرزب  یتراسج  وت  هب  ندیشیدنا 

.زین ار  تماهش  ییوگ ؛ دنا  هتخیمآ  تمان  هب  ار  قشع 

زا اه  کنات  رگا  هک  ياو  .تسا  هدـنامن  هعجاف  هب  يزیچ  .كانـشطع  هتـسخ و  نامزرمه ، دـنا و  کـیدزن  اـه  کـنات  ینک ؛ یم  هاـگن 
؟ دش دهاوخ  هچ  دنرذگب ، زیرکاخ 

وخ ناشیا  اب  هک  ینادرم  همه  نیا  ندـش  هکت  هکت  ندـید  تسین ؛ لمحت  لباق  تیارب  .یـشیدنا  یم  هعجاف  هب  ینک ؛ یم  هاـگن  مه  زاـب 
؟ درک دیاب  هچ  .تسا  راوشد  تخس  يا ، هتفرگ 

زا ار  دـکار  ياهریـشمش  دـیاب  يرآ ! .دریگ  یم  ناج  وت  رد  بیرغ  یـسح  .يونـش  یم  تگـش  ییاون  شیوخ ، نهذ  قمع  رد  هاـگان ،
دیاش نیا  هک  یـشیدنا  یم  .دنا  هدش  هریخ  وت  هب  هناسمتلم  نتفکـش ، هظحل  راظتنا  رد  هک  ییاه  کجنران  درک و  ادج  اهراوید  نوکس 

.یشک یم  نوریب  هتخوس  ِفالغ  زا  ریشمش  سپ  تسا ؛ هتخاس  وت  زا  هک  دشاب  يراک  اهنت 

هیلع یلع  ای   » سپ دوش ؛ یم  لفق  کنات  نیرت  کیدزن  يور  تنامـشچ ، .دـندنخ  یم  دـنا و  هتخیوآ  ترکیپ  هب  اـه  کـجنران  کـنیا 
...يود یم  وت  و  رسپ ...؟ ینک  یم  هچ  هک  یمزرمه  دایرف  يزیخ و  یمرب  مالسلا !»

.دنریم یمن  زگره  نابوخ  تس : يزار  نابوخ  گرم  رد  و 
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رواب وت  گرم  کش ، یب  دروآ ؟ دـهاوخ  شیوخ  اب  ار  وت  مان  رود ، لـگنج  نیمادـک  زا  داـب  اـت  ما ، هداتـسیا  اـهزیرکاخ  هلق  رب  کـنیا 
.هشیمه هدنز و  دنوش ؛ یم  رارکت  موق  نیا  نتم  رد  هشیمه  اه  نیسح  هک  تسین  یندرک 

! دیشک یم  شود  هب  ار  تماهش  رگید ، یتسد  اب  و  ریشمش ، تسد  کی  اب  هک  يا  هلاس  هدزیس  درم  گرزب  دراد ، یتریغ  هچ 

! دیواج نشور  يا  .قشع  يوب  زا  هتشغآ  کجنران و  ریشمش و  وت و  يوب  تسوت ؛ يوب  زا  هتشغآ  ارحص ،

! نیمزرس نیا  حتاف  هشیمه  نیسح 

رد هتفکـش  ون  ياه  گرب  يادـص  مونـش  یم  ودـنک  یم  همزمز  شیوخ  رد  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ار ، اـهداب  هجهل  مسانـش  یم  بوخ  نم 
.دناوت وچ  ینادرم  وت و  رارکت  هاوگ  زیرکاخ ، زارف  رب  هک  یتقو  ار  راهب  يادتبا 

تـس یکیرات  هتـسب  نهذ  ملق ، .يدرک  وت  هچ  نآ  يدوب ، وت  هچ  نآ  تیاور  زا  یتح  ملق  وت و  ندورـس  زا  تسا  لال  منابز  کـش ، یب 
.یشاب وت  هک  گرزب ، يروضح  ییانشور  ربارب  رد 

هدرگ رب  راوس  يریطاسا ، ياه  هصق  نیرت  نشور  نوچ  هک  مدید  ار  وت  دندمآ ، زارف  هب  اه  هلعـش  دنتفکـش و  اه  کجنران  هک  هاگ  نآ 
ناوت یم  ار  بسا  ههیش  یهاگ  زونه ، یتح  يدیسر ؛ متفه  دیـشروخ  هب  هاگان  يدومیپ و  عطاق ، قاتـشم و  ار  قفا  ضرع  رادلاب ، یبسا 

.دینش

یتیاده نیسح  / اه هتوب  هویش  هب 

.ناوج ياه  مشچ  نآ  قرب  اب  دنوادخ ، توربج  رد  باتش 

.تسا هدرک  سح  شیوخ  یلاوح  رب  یمّنهج ، نوچ  ار  نمشد  کیدزن  ياه  سفن  دریگ ، یم  نامسآ  هاگرمک  رب  ار  شیاه  تسد 

.تسا هدیمهف »  » ار تانئاک  قیقد  زار  دنک ؛ یم  نیمزرس  نیا  هودنا  هاگ  هیکت  ار  شکچوک  ياه  هدرُگ 

!؟ -  اه نایرج  مامت  فالخرب  ایؤر -  ياه  هناخدور  رد  شندز  اپ  تسد و  زا  نافوت ، رد  شراو  هتشرف  زاورپ  زا  مسیونب  هنوگچ 

زا نئمطم  دراشف -  یم  شیاه  تشم  رد  ار  اه  کجنران  .دشک  یم  اه  نرق  خر  هب  ار  شا  یگلاس  هدزیس 

.دنور یم  هژر  شکچوک  لایخ  رب  نمشد ، دیلپ  ياه  همکچ  زاورپ - 
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.توهرب ياه  هتوب  هویش  هب  ینداتسیا  .تسا  هدیباوخ  راز  نش  رب  .نامز  ياه  هناش  رب  هزرل  نینط  .دنا  هشیمه  زا  رت  کیدزن  اه  کنات 

...شا یگلاس  هدزیس  مامت  اب  .دنک  يربهر  ار  نیمز  هتخورفا  ياه  هلعش  ات  تسا  هدااتسیا  شیوخ ! گرتس  هنیس  رب  هداتسیا 

.دریگ یم  باتش  شهاگن ، شراب  دنز ، یم  دنخبل  هزات  یگنرد  اب  دشک ، یم  تاوامس  هرجنپ  ياه  هشیش  رب  یتسد 

.دیآ یم  ناراب  يوب  دیاس ؛ یم  شدنب  یناشیپ  هب  یتسد  هِم ، رد  ناگتشرف  دنخبل  نامسآ ، زاب  ياه  هرجنپ 

.رت کیدزن  نمشد  دوش و  یم  رتدیدش  ناراب  توربج ، رد  باتش  دشک ، یم  شوغآ  رد  هناقشاع  ار  دنوادخ 

.مه نامسآ  دنّرغ ، یم  اه  کنات 

هتفرگ تانئاک  راوید  هب  تسد  قشع ، دنزات و  یم  نانچمه  .دـنّرغ  یم  نانچمه  اه  کنات  تسا و  هتفرگ  جوا  نیطایـش  هناتـسم  ههقهق 
.تسا

يادوس كاخ ، ياه  هرعن  نیرخآ  رد  هدیپت  شیپ ، زا  رت  هتخوس  اه ، لخن  يوب  تسا ؛ هدـنام  هریخ  هزات  يراتفر  هب  بونج ، ياه  مشچ 
.اه گنرد  ياپ  هب  هداتسیا  اه ، گنر  يور  هب  هتسب  اه  مشچ  جورع ،

هدنز شیوخ ، نینوخ  رتسکاخ  رب  سونقق ، و  اه ، نامـسآ  شوگ  رد  قشع ، راجفنا  يادص  .تسا  رتوس  نآ  ياه  ماگ  رد  تداهـش ، و 
...ناوج ياه  مشچ  نآ  قرب  اب  دنام ؛ دهاوخ 

یمیقم بیبح  / زاتمم نادرگاش 

زا نهیم ، كاپ  نادنزرف  .داد  یم  ملق  يوب  مدنزرف ، ناتـسد  دنتفرگ و  دوخ  هب  نوخ  زا  یگنر  سرد ، سالک  ياه  چـگ  مامت  زور  نآ 
یشحو ياه  هجنپ  ات  باتشرپ ، نانز و  سفن  دندوب ، هدیود  ار  ادخ  ات  هسردم 

، اه نابایخ  هک  خیرات ؛ زیگنا  مغ  لایخ  رد  راگدنام  دنزاسب  يزور  دننکشب و  مه  رد  ار  ناراک  تنایخ 
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ینوخ دهد ؛ یم  نوخ  يوب  نآ  رطس  رطس  هک  تسا  هزرابم  تایبدا  زورما ، سرد  .دندوب  هتسشن  نوخ  هب  نازومآ  شناد  نیشن  گوس 
.درک یهاوخن  مامشتسا  یشابن ، قشاع  ات  هک  سدقم 

.دننام یم  زاب  راثیا  هملک  ریسفت  زا  اه ، همان  تغل  مامت  هک  اج  نآ  تسوا ؛ هار  رد  ندش  ادف  سرد  زورما ، سرد 

! يا هدرک  رب  زا  ار  تسرد  بوخ  هچ  هک  وت  رب  نیرفآ 

کچوک ياه  حور  زاورپ  گنز  گنز ، تسا و  هتـسشن  ناش  هرهچ  هب  یبیجع  خرـس  گنر  هچ  زورما  هسردم  طایح  خرـس  ياه  لگ 
.تسادخ يوس  هب  نهیم  نادنزرف 

.دننک یم  نت  رب  یسابل  هایس ، گنر  هب  هشیمه  يارب  اه  نابایخ  زورما ،

یناناوج تسا ؛ نهیم  نید و  قوش  زا  رپ  ناشکچوک ، مشچ  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  اه  ناسنا  نیرت  گرزب  زا  اهزور  نیا  اـه  هماـنزور 
قشم هایس  دنتشذگ و  .تسا  هدش  کح  اهنآ  رب  ناشمان  زورما  هک  دنتشذگ  ییاه  نابایخ  اه و  هچوک  زا  هسردم ، هب  ندیسر  يارب  هک 

.دندش قشع  هسردم  زاتمم  درگاش  تداهش ، سرد  سالک  رس  ماجنارس ، دنتشون و  ار  يراکادف  ياه 

زا زور   13 لاس ، ره  .دـهد و  یم  ار  یمیدـق  ناریا  يوب  هک  نامفارطا  ياه  نابایخ  اب  مییاه ؛ هسردـم  نامه  زومآ  شناد  زورما ، اـم  و 
نامه رـس  رب  درذـگ و  یم  نامرمع  زا  نابآ  اه 13  هد  یمیدـق ! نارای  اهزور و  دای  هب  دریگ  یم  ردـقچ  ناملد  درذـگب ، هک  هام  نابآ 

.میوش قشع  هسردم  زاتمم  درگاش  زین  ام  ات  میشاب ، هدیمهف  بوخ  ار  راثیا  ینعمدنک  ادخ  میا ؛ هتسشن  اه  سالک 
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بلاطوبا ترضح  تافو 

هراشا

( تثعب  10)

هبنش کی 

نابآ 1382  11

ناضمر 1424  7

nov. 2  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / تسام تلاسر  وت  میرکت 

.دش تبیصم  نیا  دوس  کمن  شبلق ، ياه  هحرش  هحرش  تساک و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  زا  وت ، قارف  هودنا 

فک زا  ار  شیوخ  نییآ  مارم و  یماح  گرزب  بلاطوبا »  » هک درک  هچ  ادـخ  لوسر  هنیـس  اـب  مغ ، نیا  ياـه  هکرت  هک  دـناد  یم  ادـخ 
.دوب هداد 

ریفس رـس  رب  هتـسویپ ، گنرد و  یب  وا  تیامح  رتچ  درک و  یم  مامـشتسا  ار  ردپ  يوب  بلاطوب ، ازا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دوب رتسگ  هیاس  تیاده ،

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  زا  شیپ  تبیـصم ، نیا  يازع  بحاص  رخآ  دیوگ !؟ تیلـست  ار  ربمایپ  هک  تسه  یـسک  ایآ 
، تسا ملسو  هلآ 

.تسا يراج  نامز  هتخوس  يولگ  رد  هک  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كانزوس  ياه  هیوم  يادص  نیا 

.تسا يراج  هشیمه  ات  دوارت و  یم  بلاطوبا  گوس  رد  هک  تسا  ربمایپ  ياه  هنابیرغ  نیا 

یشاب و وا  اب  یتساوخ  یم  هشیمه  هک  یتشاد  تسود  ار  وا  يردق  هب  هک  درب  دهاوخن  دای  زا  زگره  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دناسر وا  هب  يدنزگ  یمیتی ، درد  يراذگن  شیور  رس و  رب  شزاون  تسد  اب 

ص:89

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


هبعک راگدرورپ  هب  نیکرشم ، ياه  همجه  نافوت  رد  هک  درپس  دهاوخن  نایسن  داب  دنت  هب  زگره  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دناسر نایاپ  هب  ار  شا  یهلا  ّتیرومأم  ات  تشاد  یهاوخنرب  شتیامح  زا  تسد  هک  يدرک  دایدنگوس 

هیلع یلع  تدـنزرف  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قیدـصت  رد  هک  ار  وت  تباجن  همه  نآ  درب  دای  زا  دوش  یم  رگم  رخآ 
زا : » يدومرف دوب -  هدروآ  مالسا  هک  مالسلا - 

« .تسا هدرکن  توعد  تداعس  ریخ و  هب  زج  ار  وت  هتبلا  هک  وشم  ادج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ریـشب يارب  مه  یتـسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناـم  نیتـسخن  يادـتقم  ردـپ  مه  هک  میزرو  یم  قشع  وـت  هب  میراد و  تسود  ار  وـت 
.يا هدرک  يردپ  نامتیاده  ریفس  ادخ و  تمحر 

تلاسر وت ، میرکت  .دنا  هدوب  شنیرفآ  زا  شیپ  نامـسآ ، ياه  هراوشوگ  دنا و  هتخیوآ  ادخ  شرع  رب  هک  يا  هدوب  رون  ود  ردپ  وت  سپ 
ياه هراتـس  درب  میهاوخن  دای  زا  مه  ام  .دوب  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینابرهم  ربمایپ و  تبحم  ادخ و  یتسود  بلج  هیام  هک  تسام ؛

بعـش رد  شنارای  ربمایپ و  هلاس  هس  هرـصاحم  رد  هک  اـج  نآ  ار ، مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  وت  ياـه  تیاـمح  اـه و  يراکادـف  نشور 
هاگان هب  شیرق  رگا  ات  يدـناباوخ  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تدـنزرف  بش ، ره  بلاـطوبا ،

.دنیبن يدنزگ  ادخ ، هداتسرف  زیزع  ِناج  دوش و  هتشک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب  وت  يانعر  ناوج  دننک ، هلمح 

ام زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حور  ددرگ و  میرکت  میظعت و  فرـش ، تباجن و  ات  تشاد  میهاوخ  یمارگ  هشیمه  ار  وت  داـی 
.ددرگ دونشخ  یضار و 

مادقا ینارماک  دمحم  / هلیبق هلبق  بلاطوبا 

.احطب دیس  يدوب و  بلاطوبا 

.هلیبق هلبق  يدوب و  شیرق  گرزب 

دندوب هدیرب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  همه  درک و  عولط  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  باتفآ  هک  ماگنه  نآ 
.يدوب هاگآ  ربمایپ  هتسخ  روجنر و  لاح  زا  هک  يدوب  وت  اهنت  دوب ، هدنام  اهنت  بیرغ و  مالسا ، و 
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.يدوب ربمایپ  ياه  کشا  نیرت  ناهنپ  مهرم  هک  يدوب  وت  اهنت 

تسود هچ  ره  مردارب و  رسپ  ورب  : » یتفگ یم  يدیود و  یم  ربمایپ  لابند  هب  کشا ، راد  هلابند  هراتـس  هکیراب  هار  زا  هک  يدوب  وت  اهنت 
يراد یم 

«. مراذگ یمن  او  يدمآ  شیپ  چیه  رد  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  وگب ؛

یم رما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیاسآ  هار  رد  يزاب  ناج  يراکادف و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تدنزرف  هک  يدوب  وت  اهنت 
.تیصو يدومن و 

ینابرهم ياپ  در  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  تولخ  هشوگ  هشوگ  رد  دوب و  ربمایپ  ياه  مخز  شخب  مارآ  تمان  بلاطوبا !
.جوم دز و  یم  جوم  وت 

.هّکم زا  هدمآرب  حبص  زا  رت  قداص  قداص ؛ يدوب  يا  هباحص  هفطاع و  اب  يدوب  يردپ 

.يداد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رهم  باتفآ  ناشن  شیوخ  هرذ  هرذ  اب  ار  يرادافو  يداتسیا و  لاس  ود  لهچ و 

هب اهنت  يدرب و  لاؤس  ریز  ار  اه  ساره  اه و  همهمه  همه  لاس ، ود  لهچ و  .یتسکـش  یتفکـش و  ربمایپ  ياپ  هب  اـپ  لاـس ، ود  لـهچ و 
.يدز دایرف  شیوخ  هدروخلاس  هرجنح  اب  ار  تأرج  يداد و  باوج  ربمایپ  ِهاگن 

.قشع دش و  قشع  تا  هلبق  دیراب ، تدوجو  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناراب  رواب  یتقو  اّما  يدوب ، هلیبق  هلبق 

یناج وت  يادص  دوب ، گنر  رازه  ناتسد  رازه  يوهایه  فده  اهنت ، بیرغ و  مالـسا  دندیرب و  یم  هار  اه  ههاریب  زا  همه  هک  نامز  نآ 
.دیمد ربمایپ  رکیپ  رب  هزات 

هیلع و هللا  یلـص  يدـمحم  ياه  لگ  نتفکـش  رطع  زا  هدـمآرب  تَسَفَن  دوب و  نارای  یمرگ  لد  تروضح ، هک  يدوب  وت  نیا  بلاطوبا !
.ملسو هلآ 

يدادـتما تیاه  هناش  .دـییور  دز و  هناوج  جـیار  تیلهاج  کشخ  تسوپ  هب  هک  دوب  یناتـسلگ  يراهب ، هتـسویپ  مرن و  ِناراب  رد  تنابل 
.وت یگتشذگ  ناج  زا  دشاب و  وت  ینابرهم  روآدای  نآ ، هانپ  رد  دنک و  هیکت  نآ  هب  تسناوت  یم  ربمایپ  هک  دوب 

.دیشخب وا  هب  ار  یگشیمه  ياه  غاد  هک  دوب  ربمایپ  ینارگن  نیرت  ناهگان  نزحلا ، ملاع  و 

.درد ییایند  دوب و  هودنا  رمع  کی  هک  دوبن ، لاس  کی  نزحلا ، ملاع 

لد بورغ  دوب و  ینابرهم  چوک  نزحلا ، ملاع 

.اه یمرگ 
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.اه هفوکش  نویش  لاس  دوب و  تاملک  توکس  لاس  ندروخ ، لد  نوخ  دایدزا  دوب و  یگنت  لد  ماحدزا  لاس  نزحلا ، ملاع 
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: هک لمحت  ینامناخ  یب  ربص و  یگراوآ  لاس  دوب و  ربمایپ  ياه  مّسبت  ترجه  لاس  نزحلا ، ملاع 

تقشع تلود  هب  ام  لد  رد  دش  »

« هراوآ ربص  نیشن و  هناخ  مغ 

.اه نادرگ  باتفآ  ندش  هدرسفا  دوب و  دیما  باتفآ  ندرمژپ  لاس  نزحلا  ملاع 

.دیچوک دز و  راهب  ماب  رب  هسوب  بلاطوبا ، رمع  باتفآ  هک  یلاس  دوب ؛ ربمایپ  هداس  ياه  یشوخ  لد  بورغ  لاس  نزحلا ، ملاع 

دز هسوب  ماب  بل  هب  وا  باتفآ  نوچ  »

« راکشآ دش  نودرگ  هدید  قفش ز  نوخ 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  يدهعتیالو  لیمحت 

ییاضر هدیمح  / شونن ار  رهز  نیا 

! شونن ار  رهز  نیا 

یشاپورف يارب  يرگنلت  رظتنم  ترس  يالاب  نامسآ ، تسا و  هدوشگ  ناهد  تیاپ  ریز  ناهج ، .زیرن  ماک  رد  هرطق  هرطق  ار  نارکوش  نیا 
.دنز یم  شیپ  زا  رتدنت  اه  هقیقد  ضبن  .تس 

.شونن ار  رهز  نیا 

نایاپ هک  تس  يا  هناملاظ  لـمحت  زاغآرـس  تخت ، نیا  تسا ، ملاـظ  ناـسکرک  هنایـشآ  تخت ، نیا  تسا ، ملظ  هاـگ  هیکت  تخت ، نیا 
.تشاد دهاوخن 

.دبات یم  شیپ  زا  رت  گنر  مک  دیشروخ ، زورما ،

.دننز یم  جوم  نوخ  یلاوح ، ياه  يوج  هک  تسا  هدیراب  نانچ  نآ  ار  شا  ییاهنت  نامسآ ، زورما ،

ار رهز  نیا  هنیدم ؛ ياه  هاچ  ياپرید  نزح  تیادص ، تسا و  كالفا  هاگ  هیکت  تیاه  تسد  .تسا  هدرک  جورع  دیشروخ  ات  تیاپ  ّدر 
یم تماک  رد  هرطق  هرطق  ار  ماج  نیا  .تسوربور  ِهایـس  ِياهزور  هتفگان  نایذه  خـیرات ، .تسا  یـشاپورف  ماحدزا  رد  خـیرات ، شونن !

.دنزیر

، دنک یمن  شومارف  ار  هتسکش  رپ  لاب و  ِیمخز  نارتوبک  سوت ،

.درب دهاوخن  دای  زا  دیسر ، یم  نامسآ  ات  هک  ار  تربتس  ياه  هناش  رس  تمظع  سوت ،

.دنهد یم  ترفن  يوب  لباقم ، ياهرصق 
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يراوتسا هوک ، نوچ  يزو و  یم  میسن  نوچ  ینز ، یم  مدق  تبالص  رپ  هشیمه ، زا  رت  مارآ  وت ، دنا و  هعقاو  نیـشن  تلزع  اه ، کشوک 
.ینک یم  همزمز  ار  تا 

یبات و یم  ییوگ ، یم  یشخرد ، یم  يا ، هدنام  يا ، هداتـسیا  نانچمه  وت  دننک و  یم  لوفا  ناشـشخرچ  رادم  زا  کی  کی  اه ، هراتس 
.دنزیر یم  تماک  رد  هعرج  هعرج  ار  رهز 

یناد یم  تاجن  يارب  يزیوآ  تسد  ار  تنامیا  ینک ، یم  تشپ  ایند  هب 

ياهزور نیا  رب  نیرفن  نایغط و  ياه  هداز  نیا  زا  هآ  خیرات ! دـمجنم  ناگر  رد  مومـسم  نوخ  نیا  زا  رکم ، نیا  زا  هآ  يدـهع ؛ تیالو 
هب ار  شلاب  دـیپس  نارتوبک  سوت ، سپ ، نیز  دسانـش و  یم  بوخ  هنیدـم  ار  وت  دـنرادن ! يزیرگ  ياپ  نتفر ، هاگرمک  رد  هک  هدـماین ،

.داتسرف دهاوخ  تزاوشیپ 
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هیکرت هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دیعبت 

هراشا

هبنش هس 

نابآ 1382  13

ناضمر 1424  9

.nov  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / باتفآ دیعبت 

.بش میژر  هدیسوپ  رکیپ  رب  دوب  يا  هبرض  کی ، ره  شا  هداس  تاملک 

.تخوس یم  هماکدوخ  ياه  همکچ  تسد  هب  مالسا  تداهش  زا  تسشن و  یمن  ورف  یگرگت  چیه  اب  وا ، غاد  ياه  هلعش 

رد یتیاـنج  ره  زا  دازآ  ییاـکیرمآ ، ره  اـت  دـندوب ، هدرک  نفد  تلذ  رتسکاـخ  قـمع  رد  ار  ناریا  نیملـسم  تزع  سورع  هایـس ، هورگ 
.دشاب ناریا  بیجن  كاخ 

.تخورفارب ار  مدرم  يرگرادیب  عمش  دادبتسا ، زیخ  تشهد  هگنت  نآ  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا ، و 

هناخ هب  شدیعبت  اب  ات  درک  لیسگ  وا  تمس  هب  هنابـش  ار  شیوخ  کیرات  هاپـس  تفاتن و  رب  ار  دیـشروخ  يرگرادیب  هایـس ، ِنمیرها  اّما 
.دشاب هتشادن  یمحازم  رهش ، تسوپ  ریز  رد  شیوخ ، هنابش  ياه  يدزد  يارب  دنکف و  ورف  ّتلم  يرادیب  رکیپ  رب  هنشد  هیاسمه ،

هناخ حّلسم ، ياهزابرتچ  اهودنامک و  اب  یسمش ، هس  لهچ و  نابآ  مهدزیس  هاگنابش  رد  نمشد ، سپ 
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دـندش و راوگرزب  نآ  لزنم  دراو  راوید ، ماـب و  زا  هدرک و  هرـصاحم  ار  هللا  همحر  هّللا  حور  ماـما  ناریا ، نیملـسم  تیادـه  نکفاوـترپ 
.دش مهارف  هتساوخان  يرفس  هب  زیزع ، نآ  يرود  بابسا 

(1)« مراپس یم  ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف درپس و  ینیمخ » وناب   » هب ار  شیوخ  ياضما  رهم و  وا ، و 

اوق همه  نیا  : » دومرف نازابرتچ  اهودنامک و  هورگ  لوؤسم  هب  يرادانعم  دنخبل  اب  هاگ  نآ 

(2)« تساوخ یمن 

، شیوخ ياه  کشا  رولب  اب  شترـضح ، ناقـشاع  هک  یلاح  رد  دش ، لاس  هدزناپ  هب  کیدزن  یترجه  ینالوط و  يرفـس  همدـقم  نیا  و 
: هک دندرک  هقردب  ار  نرق  حیسم 

ارچ يور  یم  رفس  هب  نم  نینزان  يا  »

»؟ ارچ يور  یم  رد  هب  تخب  وچ  ما  هبلک  زا 

يداب تهزن  !/ دهد مداهج  نذا  رگا  ياو 

لیخ نیا  و  ددـنبب ! ام  رب  ار  دیـشروخ  هار  هک  نآ  یب  تسا ؛ هتخادـنا  هیاس  ام  رـس  رب  تیـالو ، نیتسآ  زا  هک  تسوا  تردـق  تسد  نیا 
هیقب تسد  رد  ار  شنینزان  تسد  دنرادن و  رب  ناشرـصع  ماما  بیان  زا  تسد  ات  دنا ، هدـش  مسق  مه  هک  دـننامزلارخآ  باحـصا  میظع ،

.دننک ناشماما  یتمالس  يادف  ار  شیوخ  رس  تیالو ، باکر  رد  دنراذگب و  ادفلا -  هل  یحور  مظعالا -  هّللا 

، دنزادنیب هلصاف  ام  لد  وا و  تسد  نیب  دنناوت  یم  رون ، دیعبت  اب  هک  ناش  یمنهج  هعدخ  هب  دننک  شوخ  لد  نایلیباق ، تموکح  راذگب 
هب هنهرب  ِرـس  شربهر ، تشگنا  هراشا  اب  ام  تلم  هک  دید  دنهاوخ  دـنناد ، یمن  يرگید  كولـس  یـشکردارب  هویـش  هب  زج  هک  نانآ  اما 

تمرح دـتفا و  ورف  هوکـش ، ياه  هرانم  زا  شیادـتقم  ياه  هباطخ  هک  داد  دـهاوخن  هزاجا  اما  کلف ! هب  هلبآ  رپ  ياـپ  دراپـس و  یم  غیت 
.دوش هتسکش  هدش ، نهپ  شنادیرم  همه  لد  هحفص  رب  هک  وا  هاگن  هداجس 

زرم  » هزادنا هب  يا  هلصاف  نامرالاس  هلفاق  ام و  ياه  لد  ناوراک  نیب  تولاج ، تلود  نادنب  هرادق  هچرگا 
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قح دوجو  میلقا  هب  هک  یـسک  هن  دشاب ؛ هتـشاد  نیمز  رب  ياپ  هک  تسا  یـسک  يارب  دیعبت  اما  دندرک ، لصاح  ییادج  هیکرت ،» ناریا و 
.دراذگ یم  اپ  ریز  ار  قشع  نامسآ  تفه  بش ، هاگن  هلفان  کی  اب  تسا و  هتفای  تسد  یلاعت 

هناوج شیور  ره  رد  ار  وا  ییاحیـسم  مد  دشکن ، سفن  نامنایم  رد  ینیمخ  رگا  یتح  تسا ؛ يراج  هنامز  دبلاک  رد  ادـخ ، حور  سفن 
.تفای ناوت  یم  دشک ، یم  رب  كاخ  زا  رس  هک  يا 

تعسو دهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رت  یقیقح  ایند ،

! تسوا نینزان  تسد  هراشا  رادربنامرف  ام  لد  مشچ و  دشاب ، هک  اجک  ره  ماما ، دنک ؛ دودحم  شیاهزرم  راصح  رد  ار  ماما  روضح 

! دهد مداهج  نذا  رگا  ياو 
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تافو 

هراشا

( تثعب  10)

هبنش راهچ 

نابآ 1382  14

ناضمر 1424  10

nov. 5  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / هودنا يادلی 

دّمحم زونه  .دوب  سیخ  بلاطوبا  شنابرهم  يومع  یگشیمه  هقردب  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راب  کشا  ياه  مشچ  زونه 
مالـسلااهیلع هجیدخ  رتسب  نیلاب  رب  يرارق  یب  رانک  رد  ار  شیوخ  هاگن  عمـش  هک  دوب  هتـشگن  زاب  هناخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تفای

، هجیدخ دنخبل  وترپ  هآ ؛ هودنا و  ار  وا  هنیـس  مجح  دوب و  هدرک  رپ  تبرغ  ییاهنت و  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هاگن  مجح 
.شا یگشیمه  یشوخ  لد  دوب و  راوید  رد و  ییانشور 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دیبوک  یم  ربمایپ  شوپ  هفوکش  ياه  هناش  رب  هک  دوب  هودنا  ررکم  ياه  جوم  شیادص ، نازرل  هیاس 
.تسیرگ یم  تسیرگن و  یم  ار  شیوخ  ناج  نتساخرب  دوب و  هتسشن  يا  هشوگ  رد 

هتـسکش یناشیپ  رب  مایتلا  تشگنا  هک  وا  هجیدخ ، دنک و  بورغ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دید  قفا  زا  ات  تفر  یم  هجیدـخ 
ات تفر  یم  دوب ، شمالـس  راد  ماو  مالـسا ، دوب و  هدرک  ربمایپ  ياه  مسبت  فقو  ار  شیوخ  لام  ناـج و  هک  وا  تشاذـگ ، یم  دـمحم 

.دریگب دّمحم  نازرل  هاگن  زا  ار  ینابرهم  یلالز و  زا  بلابل  يانیم 
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.دنک ییاهنت  زا  لامالام  ار  ربمایپ  حورجم  بلق  ددنویپب و  هدروخ  كرت  خلت و  تارطاخ  عمج  هب  ات  تفر  یم 

طاقن نیرترود  ات  اه ، جوم  يرارق  یب  لابند  لاس ، ياه  لاس  هک  تسـش  یم  ار  ینز  ياپ  در  دـیراورم ، لحاس  نیا  ربمایپ ، ياه  مشچ 
.دوب هدیود  ینتفاین  تسد 

هظحل هب  هظحل  زا  راشرس  زونه  هّکم ، دش و  یم  هدوزفا  شا  يرارق  یب  رب  هظحل  ره  هک  دیوارت  یم  همطاف  دایرف  سویأم ، ياه  سای  زا 
.ناراب يوب  دّمحم ، ياه  مشچ  داد و  یم  ار  چوک  يوب  هناخ ، .وا  يربا  تفوطع  زا  زیربل  دوب و  هجیدخ  راثیا 

ورف شیوخ  خارف  هنیـس  رد  ار  شیوخ  ياه  ضغب  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دش و  یم  هجیدخ  ياهدـنخبل  زا  یلاخ  هناخ ،
مارآ و هجیدخ ، درک و  یم  باترپ  نامسآ  هب  ار  شیوخ  لد  ياه  هراپ  رارق ، یب  یناشفشتآ  نانوچ  دروآ ، یم  رب  رس  نوچ  درب و  یم 

زاجح نازوس  يامرگ  تفر و  یم  ورف  رادید ، شوخ  باوخ  هبملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نوگرگد  ناگدید  ربارب  رد  هتسهآ ،
.تفگ یم  دوردب  هشیمه  يارب  ار 

، مالـسلااهیلع همطاف  کچوک  ياه  ماگ  لابند  هب  یـسک  هچ  سپ ، نیا  زا  هک  دیـشیدنا  یم  نیا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
ناسآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ار  یپ  رد  یپ  ياه  جنر  اه و  مخز  ییاهنت  مادک  هیاس  رد  همطاف  دیـشک و  دهاوخ  ار  دوخ 

.تسکش دهاوخ  ار  هناخ  رد  هدش  رابنلت  توکس  ّمنرت ، مادک  سپ ، نیا  زا  هک  دیشیدنا  یم  نیا  هب  .درک  دهاوخ 

.شیوخ دراو  هزات  تبرغ  زا  ییاریذپ  مرگرس  دوب و  هجیدخ  هتفر  تسد  زا  ینابرهم  وحم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

لالب ناذا  زا  راشرـس  اه ، هتـسدلگ  اه و  نادلگ  دوب و  يراج  زامن ، شیاین و  ياتـسور  تسدالاب  ات  اهربا ، روبع  مارآ  رطع  دوب و  بش 
.اه سای  هیثرم  زا  زیربل  دندوب و 

یگـشیمه یبات  یب  ییاهنت و  تبرغ و  عورـش  داد و  یم  هودنا  يادـلی  بش  عویـش  زا  ربخ  داب ، رد  اه  لخن  نارگن  ياپ  در  دوب و  بش 
: هک ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

وت لامج  منیبن  هک  وت  قارف  زور  »

« یمه دنک  ادلی  بش  تیاکح  نم  اب 

رطاخ هب  ات  تساوخ ، یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  هجیدخ  شهاوخ  نیرخآ  ربمایپ ، دوب و  بش 
اب هجیدـخ  ات  ددـنبب  ار  هجیدـخ  ياه  مشچ  ادـخ ، رطاخ  هب  دـتفین و  ياپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  رطاخ  هب  دتـسیاب و  مالـسلااهیلع  همطاف 

.ددنویپب يدبا  قیمع  شمارآ  هب  رت ، هدوسآ  یلد  هدوسآ و  يرطاخ 
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يریدق نیسحدمحم  / شنیرفآ يامعم  ردام 

!؟ دتفین هار  هب  شکشا  لیس  دریگن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لد  نامسآ  دوش  یم  رگم 

شطع رد  .دوب  شیاه  تبرغ  نیرق  سینا و  دوب ، شِّرس  مه  هک  دوبن ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  رسمه  کی  اهنت  وا 
یلص دمحم  ینامسآ  هنشت و  ياه  مایپ  يور  هب  ار  دوخ  يدام  يونعم و  ياه  همشچ  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ياه  توعد 

.دوشگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

لام یتسه و  شدوب  هچره  ملاع  هب 

درک ادف  نآرق  يرای  يارب 

نازوس ریوک  زا  ار  اهنآ  تفر و  یم  هّکم  نانز  فاصم  هب  مالـسا ، نشور  هدنیآ  هب  شدیما  رپس  ربص و  حالـس  اب  مالـسلااهیلع  هجیدخ 
لد ياپ  شنزرـس ، ياهراخ  اب  ّتیدام ، رهـش  ياه  هچوک  رد  هک  یناـنز  ناـمه  درک ؛ یم  ربخاـب  ناـشناج  نیمزرـس  يونعم  رقف  لد و 

؛ دـندرک حورجم  ار  وا  لد  ياه  هشوگ  ناشیاه ، هیانک  هشوگ  تمالم و  ریت  اب  هک  اـه  نآ  .دـندرک  یمخز  اـهراب  اـهراب و  ار  هجیدـخ 
!؟ اجک ریقف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  اجک ، راد  لام  هجیدخ 

؟ دتفین هار  هب  شکشا  لیس  دریگن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیما  دمحم  لد  نامسآ  دوش  یم  رگم 
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؛ دوب هدرک  گنر  مک  ار  مدرم  نایم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ  تفر و  شنتفر ، مغ  هک  داد  تسد  زا  ار  شا  هجیدخ  وا 
يرارق و یب  لاس  لاس ، نآ  هک  یئاج  ات 

.تفرگ مان  نزحلا ) ملاع  ، ) ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نزح 

نیرت گرزب  هک  یـسک  دوب ؛ كالفا -  تقلخ  يامعم  مالـسلااهیلع -  همطاف  ردام  هک  دوبن ؛ ربمایپ  رـسمه  اهنت  مالـسلااهیلع  هجیدـخ 
درک تفایرد  يرگ ، نشور  رازاب  قنور  يارب  ار  یناهج  نآ  یناهج و  نیا  رهوگ  هیده و 

تیانع زا  یفالت  رهب  ادخ  »

درک اطع  ار  رهطا  يارهز  وا  هب 

وا یتسه  زا  قح  هک  ییارهز  هچ 

« درک انب  ملاع  یتسه  يانب 

!؟ دریگن ءایبنالا  متاخ  لد  نامسآ  دوش  یم  رگم 

؟ دتفین هار  هب  شنینزان  نامشچ  ياه  هشوگ  زا  ربمایپ ، کشا  لیس  دوش  یم  رگم 

یمیقم بیبح  / ردام ییاهنت  جنر 

يرتخد نابل  رب  ردام  مان  رارکت  تسابیز  هچ  .تسا  نابرهم  ياه  لد  شقن  تقلخ ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  ردام ، يابیز  هژاو  داـب  هدـنیاپ 
.همطاف تسانشآ ؛ درد  يردام  دوخ  هک 

.تسراکادف يردام  راوگوس  مالسلااهیلع  همطاف 

.تسا هتفگ  یم  نخس  وا  اب  شیوخ  محر  رد  هک  یمیمص  نانچ  يردام  تلحر  لمحت  تسا  راوشد  ردقچ 

نیگمغ مالسلااهیلع  همطاف  يوج  لد  نالان ، هتـسکش و  لد  دوخ ، ادخ ، لوسر  تسا و  هتفرگ  قنور  همطاف  نامـشچ  رد  کشا ، رازاب 
.تسا

یم ییاتکی  هب  ار  يادخ  دنک و  یم  هلبق  يوس  هب  ور  تینادحو ، يادـن  نیلوا  ندینـش  اب  هک  نابرهم ، يرـسمه  مالـسلااهیلع ، هجیدـخ 
.تسا هدیمرآ  مارآ ، نونکا  توبن ، دهاش  ارح و  زا  هتشگزاب  نازرل  ثوعبم و  يربمایپ  ياریذپ  دناوخ ،

.دوش ادخ  لوسر  مدمه  دیاب  راچان  هک  یماگنه  دتفا ، یم  هیرگ  هب  ییاهنت » »

، سپ نیز  .درامگ  یم  ردـپ  يرادرامیت  هب  ار  شیوخ  کچوک  رتخد  دـبات و  یمن  رب  دـمحم  رب  ار  ییاـهنت  جـنر  زگره  هجیدـخ ، اـّما 
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.مانشد گنس و  رتسکاخ و  ياه  هظحل  رد  دوب ، دهاوخ  ردپ  راوخمغ  رادرامیتمالسلااهیلع و  همطاف 

ایند زا  وت ، لوسر  هار  رد  وت و  نید  يارب  هک  ینز  دیآ ؛ یم  وت  يوس  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راکادف  رـسمه  اراگدرورپ !
راداـفو رـسمه  ار  دوخ  راـختفا ، رپ  درک و  ِهل  ار  شیرق  هلیبـق  ناـبز  مخز  زا  يراـب  هلوک  تسا ؛ رون  لاـمج  رد  قرغ  هدیـشوپ و  مشچ 

.دیآرد ملاع  گرزب  نانز  نیلوا  فص  رد  قح ، هاگشیپ  رد  شمان  دشاب و  وا  تلاسر  روای  رای و  ات  دیمان  نیما  دمحم 

نخـس وت  اب  محر  رد  ات  داد  تردق  نم  هب  هک  ییادـخ  هب  مسق  ردام ! دیارـس : یم  هنادواج  یعادو  وا  اب  ردام  رازم  رب  نایرگ  همطاف ، و 
.تشاذگ مهاوخن  اهنت  ار  مردپ  مدش ، هداز  وت  زا  هک  يرون  هب  دنگوس  مشاب و  وت  شمارآ  ببس  میوگب و 
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.نت هس  ام  نایم  دوب ، دهاوخ  ینامیپ  نیا  و 

.دیاشن هاگیاج  نیا  زج  ار  ادخ  لوسر  رسمه  هک  تشهب ، هاگیاج  دنلب  رب  تراگدرورپ  دزن  يا  هتفرگ  مارآ  شوخ  هچ  مردام !

.ردپ نم و  مشچ  رد  تسا  یکشا  لد و  رب  تسا  یمغ  ردام ! گرزب  يا  تنتفر 

یتیاده نیسح  / زاجح ياه  هشوگ  نیشن  هدرپ 

! گرزب هجیدخ  نامسآ ، راوید  هب  راوید  هیاسمه  تعیرش ، نابرهم  ردام  ناور ، ياه  همشچ  يوناب  وت  رب  مالس 

.لوتب یتوکلم  هراوهگ  تا ، ییایرد  شوغآ  دوب و  لوسر  هنابش  ياه  هلفان  رگشزاون  تیاه ، تسد  هک  وت  رب  مالس 

! هناربمایپ ياه  ناجیه  هاگ  هیکت  مالسا ، هاگ  هیکت  مالسا ، مکحم  نوتس  وت ، رب  مالس 

هتـسکش و ياه  نادند  ِرادرامیت  قشع ! هودـنا و  ههلا  جـنر ! عونلا  ّبر  .تسوت  یباتفآ  نحل  يوپاکت  رد  تساه  لاس  ناهج ، ياه  لد 
.تفرگ یم  رون  تا  یناشیپ  دیشروخ  زا  كاخ ، كانتشحو  ياه  بش  دنبرد ! ياه  مدق 

! ارح هلاس  نیدنچ  مرحَم 

، وت نوچ  یهاگ  هیکت  یب  .دنیانـشآ  اه  هرخـص  اه و  گنـس  همه  تا ، هنابـش  يوپاکت  اب  تدسانـش ؛ یم  بوخ  رون »  » هنماد ياـهراخ 
نیشن هدرپ  هآ ! .تسا  بلاط  یبا  بعش  ياه  بش  یکیرات  هب  تلاسر ، راگزور  وت ، زا  سپ  .تشاد  یتخـس  راگزور  یحو ، ياه  هناش 

! زاجح ياه  هشوگ 

.تسا هدیشک  رس  رب  ار  شیاه  هماج  تلاسر ،
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.دناروشب ار  سّدقم  نیمزرس  هلاس  رازه  شطع  ات  تشاذگ  دهاوخ  بل  تلالز  ياه  تسد  رب 

.تسا هدیشک  رس  رب  ار  شیاه  هماج  تلاسر ،

رد و رب  هک  تسا  دنوادخ  ياوجن  نیا  هدیـشک »! رـس  رب  هماج  يا  زیخرب ! : » تسا هدـنام  هریخ  تگرزب  هاگرد  هقلح  رب  لیئربج ، مشچ 
هناش راوربمایپ ، زیخرب ! مه  وت  .تسا  هدش  زاغآ  تیاه  جنر  نز .! يا  تسوت ، هاگنابش  تشذگرس  همادا  توکس ، .دبوک  یم  تراوید 

.ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  شاب  هناش  هب 

نیا و  شخبب -  ارم  يربک ! يوناب  وت ، رب  مالـس  .دـناوت  تواخـس  فاّفـش  ياه  هعرج  شون  هئـشن  ناـهج ، ياـهایرد  هک  وت ! رب  مـالس 
!... نامسآ راوید  هب  راوید  هیاسمه  گرزب ! هجیدخ  تعیرش ! نابرهم  ردام  ار -  کچوک  تاملک 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تواخس قشع و  يوناب 

هرطاخ نیرت  كانزوس  دـهاش  مغ ، زا  هدرـسفا  ناراـی  دوب و  هتـسشن  نیـسپاو  ياـه  سفن  راـظتنا  هب  هریت ، ياـهربا  راـصح  رد  باـتفآ ،
! دندوب یگدنز 

رکف هب  یسک  مالسلا » هیلع  بلاط  یبا  بعِش   » رد زور ، نآ 

یمغ .تخوس  یم  هکم ، ناوناب  يوناب  نآ  مالسلااهیلع ،» هجیدخ  ترضح   » نادقف ياه  هلعش  رد  اه  لد  همه  دوبن ؛ امرگ  یگنسرگ و 
ربمایپ روای  رسمه و  نیرترادافو  هک  ییوناب  هجیدخ ! قارف  مغ  درک ؛ یم  ینیگنس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیـس  رب  هاکناج ،

.دوب یهلا  نیمارف  يارجا  رد 

، تسناوتن هاگ  چیه  قشع ، تمحر و  ربمایپ  هک  ییوناب  .دوب  شتواخس  هزوی  رد  صالخا ، وا و  صالخا  هدنمرش  تواخس ، هک  ییوناب 
دنویپ هیام  ار  شدوجو  دـنوادخ ، هک  ییوناب  .دوب  شتفارـش  هناـشن  تباـجن ، وا و  راـتفر  هنییآ  تفارـش ، هک  ییوناـب  .دـنک  شـشومارف 

« مالسلااهیلع ارهز   » نوچ يرتخد  و  ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   » نوچ يرـسمه  هک  ییوناب  .دوب  هداد  رارق  تلاسر » تماما و  »
.تشاد يده  همئا  نوچ  یناگداون  و 

دوخ هب  وا  ریظن  ییوناب  تفارش ، تماهش و  تمارک و  تواخـس و  رد  نیمز ، دلاب و  یم  دوخ  هب  وا  یگیاسمه  زا  تشهب ، هک  ییوناب  و 
! تسا هدیدن 

هچ هآ ! .دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  يارب  تخـس  يا  هدنیآ  هناشن  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  ترـضح  هاگن  نیـسپاو 
ار و شلد  ار ، شدوـجو  ییوـگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .زیزع  نیرتراداـفو  نداد  تسد  زا  تبرغ  تـبرغ ؛ تـسا  تـخس 

.دندرک یم  یهارمه  ار  کشا  تارطق  هودنا ، تدش  زا  شیاه  هناش  دراپس ؛ یم  كاخ  هب  ار  شیوزرآ 
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...؛ تفرگ نامسآ  تمس  هب  ار  شا  یناراب  هاگن  هدیناشوپ ، ربق  یکیرات  رب  ار  شیابع 

انشآ دندرک  غاب ، نیا  هچنغ  اب  ار  هک  ره  »

تفر دیچیپ و  یسک  یب  هآ  هب  لُگ ، يوب  وچ  مه 

راظتنا مشچ  هب  مدرورپ  هک  یکشا  رهوگ 

تفر دیتلغ و  هِگن ، تسد  زا  وت  ياشامت  رد 

درک هراّظن  ار  رمع  ِيانب  زرط  ات  حبص 

(1) «! تفر دیشخب و  کلف  دیشروخ  هب  تلود ، ِتیار 

، يْربُْکلا َهَجیِدَخ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَأ 

! قشع تواخس و  يوناب  يا  تفرگ ، رب  رد  ار  وت  هک  یتبرت  وت و  رب  دورد 

.تتفارش ِسوب  ناتسآ  نیمز ، تسوت و  تمارک  هدنمرش  نامسآ ،

! وناب ریذپب ، مه  ار  ام  ترایز 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / وت تافو  مخز 

.مینیب یم  0ص ) ادخ لوسر  هب  قشع  زا  راشرس  ار  وت  منز ، یم  قرو  ار  وت  نیریش  تارطاخ  هک  یتقو 

تبحم هرجنپ  هب  هشیمه  يارب  ار  مدوخ  مدش ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  وت  قیمع  قشع  ياه  هظحل  نامهیم  هک  هیناث  نآ  زا 
.مدز هرگ  وت 

یبآ توهبم  ریـسا و  نم  یتخاـس و  شیوخ  حور  ياـه  گربلگ  تیـصخش  هتفیـش  ارم  يدرک و  عولط  نم  رد  هک  یتعاـس  نآ  شوخ 
! مدش وت  دنلب 

نیا زا  ات  درک  ریگ  نماد  زین  ار  وت  دـش و  ماع  صاخ و  دزنابز  هک  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  دّـمحم  یتسرد  تناـما و  نیا 
.يوش ینامسآ  درم  نآ  تفارش  یکاپ و  مدمه  يزیرب و  شیاپ  هب  ار  شیوخ  تباجن  مامت  لازی ، رهم ال 
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! باتفآ يوناب  يا  دوب ، وت  ینمادکاپ  قح  یهلا ، بوبحم  هچنغ 

هک يدومن ، مالـسا  نییآ  شک  شیپ  یتشذـگ و  اهنآ  همه  زا  دّـمحم ، نید  جـیورت  ياپ  هب  هک  تسوت  ياه  منبـش  نیما  خـیرات ، هنیس 
قیفر شتلاسر  غیلبت  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوبن ، وت  لیدـب  یب  ياه  مهرم  رهم و  وت و  ناوارف  تورث  رگا  دـیاش 

.دش یمن  قیفوت 

هک اه  شنزرس  هچ  يدش ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يایح  تناما و  راتـساوخ  وت  اّما  دندوب ، وت  راتـساوخ  برع ، ياه  نوراق 
دقع هّللادبع ، میتی  اب  یـشاب و  برع  ناهج  نز  نیرتدـنمتورث  ارچ  دـنتفگ : یم  هک  دینـش  سدـقم ، دـنویپ  نیا  زا  وت  لایخ  ِكزان  لگ 

؟ يدنبب یگناگی 

دوخ تورث  مامت  يدیشخب و  وا  هب  ار  شیوخ  نامالغ  ِمامت  هسامح ، نیلّوا  رد  هک  تسبن ، ار  تتأرج  ياپ  مغ ، كورچ  اهنت  هن  وت ، اّما 
.يدرک هنادواج  وا  هار  رد  ار 

چیه رگا  دوب  قح  ملسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  كزان  حور  يارب  .وت  تافو  مخز  تسا ، یغاد  تحارج  هاکناج و  تبیـصم  هچ 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبحم  رهم و  دنسرن و  وت  نأش  تلالج  هبملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  کی 
یلاح رد  ، » ییوگ یم  هجیدخ  زا  همه  نیا  ارچ  : » تفگ يزور  هشیاع ، هک  دشابن  هزادنا  یب  وت ، هزادـنا  هب  ناشمادـک  چـیه  هب  تبـسن 

گرزب يوناب  نآ  هرابرد  هاگ  چـیه  رگید  هشیاع ! شوماخ  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دوبن »!؟ شیب  ینزریپ  وا  هک 
متلاسر هب  سک  چـیه  هک  ماگنه  نآ  رد  درک و  قیدـصت  ارم  هجیدـخ  دـندرک ، بیذـکت  ارم  همه  هک  یناـمز  رد  هک  رادـم  اور  نینچ 

« .داهن منیئآ  فک  رد  ار  شتورث  مامت  دش و  مالسا  نمؤم  نز  نیتسخن  هجیدخ  دروآ ، یمن  نامیا 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم 

هراشا

هبنشود

نابآ 1382  19

ناضمر 1424  15

nov. 10  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  !/ ...وت يادف  مردام  ردپ و 

ات مالـسلا ! هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اسک ، باحـصا  نامـسآ  رمق  نیمراهچ  تلاسر ، يوبـشوخ  لگ  يا  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
رد ار  هماقا  ناذا و  وت ، ياه  شوگ  هنزور  زا  اـت  دـندرپس  دیـشروخ  تسد  هب  دـندیچیپ و  ناـینرپ  زا  يدـیپس  هقادـنق  رد  ار  وت  يدـمآ ،

.دنک ریزارس  تناج 

، اهزور نیا  تسا و  یبیجن  ياهزور  دهاش  هنیدم 

یمسبت هب  دنخبل ، ربمایپ  دنرورـس و  قرغ  مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلا و  هیلع  یلع  زورما  درذگ ! یم  نیریـش  هچ  سدقم  رون  جنپ  يارب 
هـصرع هب  اپ  وا ، لسن  زا  تیب ،» لها  میرک   » هک دزاس  یم  شیوخ  بوذجم  ار  ناشکهک  یلاوح  ناگتـشرف  راصنا و  رجاهم و  هتفکش ،

.دیامن يرادساپ  ار  مالسا  نوخ  دنک و  رارقرب  یتشآ  تما ، زا  هتسد  ود  نایم  ات  هداهن  یتیگ 

! درکن وت  بیصن  ربمایپ ، قاتشم  نابل  هک  ییاه  هسوب  لگ  هچ 

یم ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بلق  هعرزم  هب  میـسن ، ياـکنخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  تردارب  وت و  هب  یگتـسبلد  قشع و  هآ !
.تخاون
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هب رادب و  شتـسود  زین  وت  مراد ؛ تسود  تسا -  میرک  هک  ار -  نسح  ادنوادخ ! : » تفگ یم  دیـسوب و  یم  دیئوب و  یم  هراومه  ار  وت 
« .امرف نارک  یب  تبحم  شنارادتسود 

درگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  وت ، ردق  يادنلب  طرف  زا  باحـصا ، هک  ربمغیپ ! دنزرف  يا  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و 
دنراذگن ات  دندرک ، یم  دـنلب  شیوخ  ياه  تسد  زارف  رب  ار  وت  دـندودز ؛ یم  وت  يور  رـس و  سابل و  زا  ار  هنیدـم  ياه  هچوک  رابغ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهم  سونایقا  زا  رت  شیب  یبیـصن  نینچ  نیا  رگم  اـت  يوش ، هتـسخ  هک  داـبم  يورب ؛ هار  شیوخ  ياـپ  يور 
.دوش نانآ  هرهب  یهلا ، شاداپ  ملسو و 

گربلگ رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تردارب  وت و  هب  یهلا ، تمحر  ریفس  هقالع  تبحم و  زا  هک  زومآ  سرد  تفگـش و  ياه  ناتـساد  هچ 
! دشخرد یم  خیرات ، ياه 

شوگ رد  ادخ  مالک  دینـش و  ار  ینامحر  شورـس  یتقو  دلاب ، یم  دوخ  رب  هک  سورع  نانوچ  دـلاب ؛ یم  دوخ  رب  هک  تسا  تشهب  نیا 
، مالـسلا هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  یهلا ، شرع  هراوشوگ  ود  هب  ار  وت  ياه  نکر  هک  یتسین  دونـشخ  ایآ   » هک دـیچیپ  شناج 

!؟ ما هداد  تنیز 

ّتنـس لها  دنمـشناد  نیا  یطویـس » « ؛ دـنراد فارتعا  وت  تیـصخش  نأـش و  تمظع  هب  دـنیوگ و  یم  وت  تمارک  زا  نمـشد  تسود و 
: دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  برع ،

یقالخا و تازایتما  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  »

« .دوب مدرم  شیاتس  دروم  هدنشخب و  یخس و  نیتم ، راقواب ، رابدرب ، راوگرزب ، یتیصخش  وا  .دوب  ناوارف  یناسنا  لیاضف 

ود هب  شیوخ  يادخ  دوخ و  نیب  یتشاد ، ایند  لانم  لام و  زا  هچ  نآ  راب ، هس  تفیرـش ، رمع  لوط  رد  هک  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و 
.يدومن لذب  تّما  نیکاسم  ارقف و  هب  ار  دنوادخ  مهس  يدرک و  مین 

هک یتشادد  يدوجو  تیب ! لها  میرک  يا  دشاب ؛ هدمآ  دیماان  تیب ،» لها  میرک   » هناخ زا  يدـنم  تجاح  هک  درادـن  دای  هب  سک  چـیه 
.دوب ناگدنامرد  راگرپ  هطقن  نادنمتسم و  هاگهانپ 

نیبج زا  مرش  قرع  دنک و  جایتحا  راهظا  رادان  ِنیکـسم  هک  نآ  یب  هچ ، يدنوادخ ؛ تمارک  هولج  هک  منک  یم  ار  وت  شیاتـس  حدم و 
ار شتایح  تشپ  تساوخرد ، ّتلذم  جنر و  ات  رز ، میس و  زا  راشرس  ار  شنایمه  يدرک و  یم  وربآ  نان  زا  رپ  ار  شنابنا  دزیرب ، تّزع 

.دنکشن

بلق هک  ّدح  نادب  ات  يدوب ، نینمؤملاریما  دیـشر  فلخ  تماهـش ، تعاجـش و  رد  خیرات ، تداهـش  هب  هک  میوگب  هچ  وت  تعاجـش  زا 
.دیزرل یم  وت  راوتسا  ياه  ماگ  توطس  زا  هرامه  مصخ ، هاپس 
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هب رس  یلاخ و  تسد  نانمؤمریما ، دزن  درادن و  ار  هنتف  رتش  ياه  تسد  ندیرب  تماهش  لمج ، گنج  رد  هک  تسا  هّیفنح » دمحم   » نیا
، ریوزت هقان  دـهد و  یم  وت  تیافک  اب  ناتـسد  هب  ار  تیرومأم  نیا  مچرپ  راب ، نیا  ردـپ ، دـنک و  یم  زجع  راهظا  ددرگ و  یم  زاـب  ریز ،

.دوش یم  ریگ  نیمز 

یتسود دنتساوخ  یم  هاگره  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  هک  منک ؛ یم  وت  ياه  مدق  يادف  ار  دوخ  ردام  ردپ و 
: دنتفگ یم  وت  هب  یباطخ  ره  ماگنه  هب  دـنزاس ، ببـس  ار  شیوخ  هب  یهلا  تیانع  دنـشک و  شیپ  ار  ربمایپ  تبحم  دـننک و  بلج  ار  وت 

«. هّللا لوسر  نبای  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  »

يدیعس دمحم  / دمآ نیمز  هب  نامسآ 

.تسا ربمایپ  غاب  فسوی  ِنسح  لگ  مالسلا  هیلع  نسح 

.دنشک یم  هآ  دبا  ات  تشهب ، ناوناب  ار  هنیآ  رد  فسوی  نسح  ِلگ  نیا  سکع 

.داد هیده  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یبیس  همین  نسح ، نسُح 

هیلع نسح  تسایند و  ياه  نادرگباتفآ  هکلم  مالـسلااهیلع  همطاف  دنک ؛ یم  ور  روس  نآ  هب  باتفآ  دـنک ، ور  فرط  ره  هب  همطاف  هاگن 
.تسا هدیشک  دق  شا  هیاس  رد  هک  یلگ  مالسلا ،

.دننک یم  یناغارچ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هداس  نشج  اه  هراتس  بشما 

.دش دهاوخ  ینامسآ  ِلگ  نیا  رطع  زا  راشرس  همطاف ، شوغآ  نادلگ  بشما 

یـشرع هک  یبیـس  ددرون ، یم  رد  ار  اه  نرق  اه و  لاس  اـهزور و  شرطع ، هک  یبیـس  دـنک ؛ یم  شوهیب  ار  هنیدـم  بیـس ، يوب  بشما 
.تسا

.تسا بیس  رطع  توکلم  اج  نیا  .تسا  همطاف  هناخ  اج  نیا 

شفک دـهاوخ  یم  سکره  دـهاوخ ؛ یم  ینامـسآ  رطع  نیا  زا  هعرج  کی  سک  ره  الاح  دنروانـش ، بیـس  ياوه  رد  تانئاک  بشما 
.دروایب شدوخ  اب  تاولص  مالس و  دبس  کی  دشوپب و  ار  میسن  ياه 

.تسا هتشرف  ِلاب  بیس و  رطع  لوزن  ِبش  بشما 

هک یکدوک  دـیآ ؛ یم  اـیند  هب  یکدوـک  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  بشما  .تسین  ردـق  بش  زا  مک  بشما  ردـق  دـنناد ، یم  همه 
.دروآ یم  نیمز  هب  ار  نامسآ  شندمآ ،

ص:108

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ لیمج ای   » ریسفت

يدنُک نایرج  شناجیه ، مامت  اب  یتسه ، ضبن  دوب و  هدش  فّقوتم  ییوگ  تشاد ، هک  یباتش  مامت  اب  نامز 

! تشاد

نیگنر هوبنا  رد  مالسلا  هیلع  لیربج  ترضح  دنتسب و  یم  نیذا  ار  نامـسآ  نیرولب  ياه  هچوک  نیدنرپ ، ياه  لاب  اب  ناگتـشرف ، لیخ 
، مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  هناـخ  رد  تیـالو و  رون و  تلاـسر ، تماـما و  هناـخ  رد  .دوب  هدرتسگ  لاـب  هنیدـم »  » ِنامـسآ رب  ناـمک ،
، دـهز تمارک و  بَسَن ، تفارـش و  ِلیدـب  یب  دیـشروخ  دوب ؛ شا  یناشفاوترپ  راظتنا  رد  یتسه ، ماـمت  هک  درک  یم  عولط  يدیـشروخ 

.قشع تداهش و  رهم و  تمحر و 

تسا و عّیـشت »  » زورف نامـسآ  رتخا  نیلّوا  هک  تیالو ! دابآ  هفطاع  رد  قشع  رولبت  تاذ و  وترپ  ِهاگ  یّلجت  هنییآ  یبوط ، راز  هولج  هویم 
.هّللا لآ  ِناتسوب  ِلخن  نیرت  میرک 

.دوش یم  هدیبات  نامسآ  رب  شا  ییابیز  ساکعنا  دنک و  یم  سمل  ار  دولوم  هقادنق  مالسلا  هیلع  لیربج  ینامسآ  شوغآ 

؟ دراد مان  هچ  دولوم ؟ نیا  تسیک 

نیا يرآ ! نسَْحلا ! ِّقَِحب  ُنسُحم  ای  دیاشگ : یم  اعد  هب  بل  تسا ؛ ینامسآ  شورس  ِتبون  .دنک  یمن  لیجعت  يراذگ ، مان  يارب  یـسک 
؛ تسا ْنیِقلاَْخلا  ُنَسحَا    ُ هّللا َكَرابَتَف  نامه  ریوصت ،

! ْلامَجلا ُبُِحی  َوُه  ٌلیمَج و    ُ هّللا ریسفت 

دننیب رگ  ار  وت  دیشروخ  ِخر  ناتسرپ ، تب 

دنرآ نامیا  وت ، يابیز  ِتماق  دق و  رب 

دسرب يولع  ملاع  رد  وت  رگ ز  يا  هّمش 

دنرآ نادرَگ ، ِدبنگ  نیرب  صقر  نایسدق 

داب وت  ِناتسرکِش  يادف  ود  ره  لد ، ناج و 

! دنرآ نادخن  هاچ ز  نآ  زا  وچ  رثوک »  » بآ
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.تسا تماما  تلاسر و  نایم  دنویپ  هویم  نیلوا  دولوم ، نیا  ددنب ؛ یم  شقن  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ياه  بل  رب  ینامداش  تیاهن 

.روش توارط و  نامیا ، قشع و  رولبت  نیلوا 

! یبتْجُْملا اهُّیَا  یلَع ، َنب  َنسَح  ای  دّمُحم  ابَا  اَی  َکیلَع  ُمالْسلَا 

قح ترضح  ییاربک  ناتـسآ  کیالم  عیمج  مالـسلااهیلع و  ارهز  مالـسلا ، هیلع  یلع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینامداش  اب 
! كرابم تتدالو  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم ، ابا  ناجالوم ، مییوگ : یم  هناقشاع  میوش و  یم  هارمه  هلالج ) ّلج  )
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هفوک يوس  نب  لیقع  نب  ملسم  تکرح 

یمّرخ هفطاع  / مالسلا هیلع  نیسح  تشونرس  ریفس 

« نیئآ رازه  گنر  رازه  مدرم  رهش  ، » کیرات ياه  هلوغیب  رهش  خیرات ، نیگنن  رهش  هفوک ،

ياه موق  لغد ، ياهرهُم  غورد ، ياه  همان  مومـسم ، ياه  همان  گرم ، ياهراتـسد  تنایخ ، ياـه  تسد  يدرماـن ، ياـه  هچوک  هفوک ،
.روعش زا  یلاخ  ياهراعش  يراعش و 

! نک نیز  ار  تبسا  ملسم !» »

تسوت هار  هب  مشچ  هفوک  ياه  هزاورد  تشپ  گرم ،

! رجنخ رازه  هدجه  تعیب ، رازه  هدجه  نامیپ ، رازه  هدجه  همان ، رازه  هدجه 

.نک نیز  ار  تبسا  ملسم !» »

.دنوش یم  نشور  وت  يارب  هرامالاراد ، ياه  لعشم 

.دریم یم  دازآ  اه ، هلعش  نایم  درم ، هک  نک  هناتسم  صقر  شتآ ، نایم  رد 

! یمخز رفاسم  هتسخ ! رفاسم 

!؟ دنشورف یم  نان  هب  ار  ادخ  هک  یمدرم  نایم  رد  ایآ  يرب ؟ یم  اجک  هب  ار  تتلاسر  راب  هلوک 

!؟ دنراد هناجرم  رسپ  ياهرانید  هب  مشچ  نید ، رفک و  هلماعم  رد  هک  یمدرم 

!؟ دندرک بارحم  دیهش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یمدرم 

!؟ دندیمهفن ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یمدرم 

!؟ یهاوخ یم  هچ  مدرم  نیا  زا 

یب مسج  دندنب و  یم  تیاپ  هب  نامسیر  هک  تسا  یمدرم  ياضما  همیمض  ینکش ، نامیپ  يور ؟ یم  اجک  هب  نیـسح ! تشونرـس  ریفس 
.دننادرگ یم  هفوک  ياهرازاب  نایم  ار  تناج 
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.دننام یمن  وت  اب  نت  کی  يدناوخ ، ار  ماش  زامن  نوچ  نت ، رازه  هدجه  زا  هک  تسا  یمدرم  ياضما  همیمض  ینکش ، نامیپ 

هیلع نیـسح  قشع ! ریفـس  درد ! ریفـس  هسامح ! ریفـس  نوخ ! نیرت  كاپ  ریفـس  خـیرات ! هعقاو  نیرت  تخـس  ریفـس  نک ! نیز  ار  تبـسا 
تسوت مان  هتسیاش  ملسم ؛» « ؛ دیزگرب ار  وت  قح  هب  مالسلا ،

هتخآ و ياـه  غیت  اـب  تسوت ؛ لابقتـسا  هفوک ، .دـنز و  یم  دـنخبل  وت  هب  شیاـه ، ییاـبیز  همه  اـب  گرم ، هک  ریگ  شوـغآ  رد  ار  رطخ 
.شدیلپ ناهبور  هنسرگ و  ياه  گرگ 

وت و تشونرس  ار ، تهانپ  یب  نالفط  وت و  تشونرس  ار ، مالسلا  هیلع  نیـسح  وت و  تشونرـس  دنز ؛ یم  مقر  ار  وت  تشونرـس  هار ، نیا 
ار ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  بان  نید  تیمولظم 

! يا هتفر  تسرد 

! تیاراوگ تداش ، دهش  تسوت ؛ هار  هب  مشچ  هفوک ، ياه  هزاورد  تشپ  گرم ، نک ! راوتسا  ار  تیاه  ماگ 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / ریفس

« ایب  » هک دنداتسرف  همان  رازه  هدزاود 

.شاب ام  ماما  ایب و 

نک يرورس  ام  رب  ایب و 

.نک رتسگ  هیاس  ام  رس  رب  ار  شیوخ  تمحر  ربا  یهارمگ ، ریوک  نیا  رد  ایب و 

رابکتـسا ياه  هنایزات  مخز  هب  نامتـشپ  هدیـشک ؛ جنر  میا و  هتـسخ  هک : دنداتـسرف  ناشتحارج  قمع  زا  هک  کیپ  هدنیامن و  رایـسب  هچ 
راچد ناقفخ  توکس و  ِلوات  هب  هودنا ، ِهآ  مرُه  زا  نامرجنح  تخوس و  يومُأ ،

زا ربب و  شیوخ  تلادـع  يازفا  حرف  نمأم  هب  ار  هفوک  فهک  باحـصا  شاب و  نامـسونایقد  دـهع  ياـه  یگدـیرب  مهرم  اـیب و  تسا ؛
.امرف نامباریس  شیوخ  قرش  تباجن و  سودرف  ياکَنُخ 

زا يریفـس  مرجال ، وا  دـندناوخ و  شیوخ  نیغورد  يافو  يوس  هب  ار  باتفآ  دـنزرف  نیـشتآ ، تاساسحا  زا  راشرـس  ياه  همان  نیا  اـب 
نآ يوس  هب  ار  سانشرهوج  ِملسُم  شیوخ ، تیب  لها  دامتعا  تیارد و  هنازخ 
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.دتسرفب مالسلا ، هیلع  نیسح  يارب  دجنسب و  ار  نانآ  يافو  رایَع  دیامزایب و  ار  ناشدوجو  رهوگ  ات  داتسرف  تعامج 

لیسگ نایفوک  يوس  هب  شراگزیهرپ  عاجش و  باحصا  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  ار  شیوخ  دامتعا  دروم  يومع  رسپ  لیقع ،» نب  ملـسم  »
.تجح مامتا  يارب  تشاد ؛

میحرلا میحرلا  هّللا  مسب 

رایسب و ناگداتسرف  هک  نآ  زا  سپ  ...هفوک  نانمؤم ] ای   ] ناناملسم هورگ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  »
ار ام  یلاعت  قح  هک  دیاش  ایب ؛ ام  دزن  هب  يدوز  هب  میرادن ، یماما  : » دیتفگ یم  هک  دوب  هدیسر  نم  هب  نایامش  زا  رامش  یب  ياه  هموقرم 
، شیوخ تیب  لها  هقثو  ومع  رـسپ  ردارب و  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  کـنیا  دـنادرگ » هارمه  لدـمه و  تیادـه  قح و  رب  وت ، تکرب  هب 

ءاش نا  دمآ -  مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوز  هب  دیراوتسا ، لدکی و  نم  يربهار  تعاطا و  رب  هک  دسیونب  رگا  سپ  ار ؛ لیقع  نب  ملـسم 
هب مدرم  نایم  رد  هک  یسک  نآ  رگم  تسین ، تما  تماما  یگتسیاش  ار  سک  چیه  هک  منک  یم  دایدنگوس  شیوخ  ناج  هب  سپ  هّللا - 

میقتسم قح  نید  رب  ار  مدرم  دراذگن و  نوریب  هسّدقم  تعیرش  میقتسم  هداج  زا  مدق  دیامن و  مایق  تلادع  هب  دنک و  مکح  ادخ  باتک 
« .دراد

«، ملسم  » هاگ نآ  دومرف ؛ رما  ارادم  فطل و  ریبدت و  نسح  يراکزیهرپ و  هب  دیبلط و  ار  دوخ  عاجش  میکح و  يومع  رسپ  ماجنارـس ، و 
...دش هناور  هفوک  يوس  هب  هّکم  زا  تفگ و  عادو  ار  ترضح  نآ 

يزابناج م هبعک  يا  هفوک  »

نم يزابرس  رگنس  يا  هفوک 

یلزا عمش  دهاش  يا  هفوک 

مالسلا هیلع  یلع  تاجانم  زوس  دهاش 

دندید نوچ  ارم  وت  لها  هفوک 

دندیسوب یگمه  لّوا  متسد 

دنتسکشب افج  نامیپ ز  کیل 

« دنتسب میور  هب  هناخ  ِرد  بش 

یجنپ هجیدخ  / تسا زیخدرمان  هفوک ،

: يوار نابز  زا 
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! دسر یم  رازه  هدجه  هب  ماما ، هب  هدیسر  ياه  همان  دادعت 

! ایب هفوک  هب  نیسح ! ای  دنا : هتشون  اه  همان  رد 

! میا هدامآ  وت  اب  تعیب  يارب  همه 
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تعیب رهـش ، نآ  نامدرم  زا  دوش و  هناور  هفوک  يوس  هب  ات  دهد  یم  نامرف  لیقع -  نب  ملـسم  دوخ ، يومع  رـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دناتسب

تکرح زاغآ  يرمق ، يرجه  لاس 60  ناضمر   15 زورما ، ...تشاذگ و  باکر  رد  اپ  دش و  اریذـپ  ناج  شوگ  هب  ار  ماما  رما  ملـسم ،
.دوش یم  زاغآ  اج  نیمه  زا  هّصق  تسه و  هفوک  يوس  هب  قشع  گرزب  ریفس 

! رت مارآ  ملسم ، رت  مارآ 

یم مدرم  مادـک  زا  یناتـس  تعیب  هب  يربـخ !؟ یب  .دز  مقر  تیارب  ریدـقت  هچ  نآ  زا  اـیوگ  تسیچ ! باتـش  همه  نـیا  لـیلد  مـناد  یمن 
؟ یباتش

يوت رازه  ینعی  هفوک  یـسانشب ! ار  اج  نآ  یلاـها  نم ، زا  رتهب  دـیاب  هک  وت  دـندلب ؛ بوخ  ار  نتـسکش  تعیب  هویـش  اـهنت ، هفوک ، لـها 
« هفوک  » ینعی هفوک  ایند ، رخآ  ینعی  هفوک  اه ! هچوک  رد  ینادرگرس  ینعی  .بیرف 

؟ لیقع رسپ  تسین ، انشآ  تیارب  مان  نیا 

یمن ماود  اـج  نآ  یلگ  چـیه  تسا ؛ راز  هروش  هفوک ، تسا ! هتفخ  موش  هیاـس  رازه  شراوـید ، ره  هیاـس  رد  تسا ! زیخدرماـن  هفوـک ،
! تسا نیجع  يدهعدب  ییافو و  یب  اب  مدرم ، نیا  تشرس  دروآ !

...!؟ يزاون نامهم  هب  هچ  ار  هفوک  مدرم 

! دننک یم  ضوع  گنر  هظحل  ره  نامدرم ، نیا 

! يا هدرک  رواب  ار  ناشیاه  همان  هک  وگن 

! يا هتسب  لد  ناشلوق  هب  هک  وگن 

! ملسم يور ، یم  خلسم  هب  دوخ  ياپ  اب  وت  تسه ؛ تراظتنا  رد  یتشونرس  هچ  یناد  یم  هک  مناد  یم 
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میلـست ار  نامهیم  ینعی ، ندز ، رجنخ  تشپ  زا  ندرک و  توعد  ینعی  تبرغ ، ینادرگرـس و  ینعی  هفوک  تسا و  هفوک  هار ، نیا  ناـیاپ 
! ندرک نمشد 

! دنا هدرک  هبرجت  مه ، نیا  زا  شیپ  دنرادن ؛ یکاب  یشُک ، ماما  زا  هفوک  مدرم 

.دنا هدش  هربخ  یشُک  بیرغ  رد  هفوک  مدرم 

.دنساره یمن  یماندب  زا  هفوک  مدرم 

، دـننک یم  تراثن  لگ  ياه  هخاش  دـنهد ، یم  ناکت  تسد  دنـشک ، یم  لِک  تیارب  دـنیآ ، یم  تزاوشیپ  هب  ینابزیم ، مسر  هب  تسخن 
! ملسم تسا ، خلت  رایسب  نیریش ، زاغآ  نیا  ماجنارس  ...دعب  .دنروآ و  یم  موجه  دجسم  هب  هتسد  هتسد  وت ، اب  تعیب  يارب 

یم يدایز  نبا  ياه  هکس  هب  ناسآ  یلیخ  ار ، ناشنامیپ  دننک ، یم  تراثن  گنس  دنهد ، یم  لقیص  ار  ناشیاهریـشمش  تنتـشک ، يارب 
.دنشورف

! دنتراجت هلماعم و  لها  هفوک ، لها  هک  دنناد  یم  همه 

! يدرگرب اج  نیمه  زا  شاک  ملسم !

! درد ییاهنت و  ریفس  درگرب ،

دنا ساد  نازخ و  راخ و  شنانکاس ، رهش  نآ 

زییاپ يانشآ  درد  یتسه  بیرغ  اج  نآ 

تسا يراج  غورد  يوب  ناشاه  فرح  نهذ  رد 

زییاپ يافو  دهع و  دراد  بیرف  گنر 

: يوار

هب هفوک ! هب  هنتف ! رهـش  گنرین ، رهـش  هفوک ، هب  ...دش  راپـسهر  هفوک  تمـس  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  گرزب  ریفـس  لیقع ، نب  ملـسم 
...دشوج یم  مالسلا  هیلع  یلع  نوخ  شبارحم ، رد  زونه  هک  يرهش 

، تفر ملسم 

.دمآ راهب  مدرم ! دیوگب : ات  تفر  یم 
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! دیشک یم  لک  شدورو  يارب  هفوک ، هرامالاراد  هک  یلاح  رد  تفر ، یم  ملسم 

.دندش یم  هدامآ  وا ، زا  لابقتسا  يارب  بش ، یکیرات  لد  رد  اهرجنخ ، ناهن  قرب  هک  یلاح  رد  تفر ، یم  ملسم 

.تسا تشگرب  یب  هار  هفوک ، هار  هک  تساد  یم  بوخ  تفر و  یم  ملسم 

مادقا ینارماک  دمحم  / اروشاع قافتا  نیلوا 

هک یتبرغ  تمـسزا  دمآ ؛ ملـسم  .دندوب  ریوزت  هروک  هک  یلدروک  نایفوک  ياه  نتفگ  دـمآ  شوخ  اهزاوشیپ و  ماحدزا  دـمآ ؛ ملـسم 
.دنزود یم  مشچ  دننک و  یم  وس  وس  مد  هدیپس  ات  شهار  هب  مشچ  ناگراتس  اه ، بش  دنک و  یم  عولط  اه ، بورغ 
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.دنک رد  هب  نت  زا  هفوک  رد  ار  هار  یگتفوک  ات  درک ، روبع  اه  همهمه  اه و  همزمز  زا  دمآ و  ملسم 

.كاچ كاچ  يا  هنیس  هنشت و  يرگج  اب  هدمآ ، شوج  هب  ینوخ  نوچ  و  دمآ ، شورخرپ  ییایرد  نوچ  دمآ ؛ ملسم 

دنشخب و هزات  ییوب  گنر و  ار  تنایخ  ات  دندمآ  دندمآ ؛ شلابقتسا  هب  تنایخ  ياه  هزاورد  ات  ینکـش ، دهع  يدرمان و  دمآ و  ملـسم 
.دنک خرس  بیس  نوخ  هب  هتشغآ  ار  نیمز  دتفایب و  هرامالاراد  زارف  زا  قافتا ، نیرت  هتساوخان  نیا  تقیقح ،

.اه گنرد  اه و  گنرین  لصف  رد  دمآ ؛ ملسم 

.اشامت تصرف  دبایب و  قشع  تبحم و  لاجم  نامدرم ، یلاس  هدرم  ات  دمآ ،

یبیشارس زا  و  دمآ ، ملسم  دوب و  رظتنم  هفوک 

تبرغ ییاهنت و  رد  وحم  درک و  اشامت  ار  تشرـس  گرگ  نانابـش  ياز  ههبـش  هَبَـش  رود ، زا  درک و  روبع  نایفوک  راک  هایـس  نامـشچ 
.دش نتشیوخ  يور  شیپ 

اروشاع قافتا  نیلوا  ملـسم ، .دوب  هزات  یتنایخ  نتـسبآ  نایفوک ، میقع  ياه  تعیب  دندیـسر و  یم  هار  زا  یکی  یکی  زاب ، ياـه  شوغآ 
.تسا

.دوب دهاوخ  نیسح  ییادف  هنشت  بل  نیلوا  تسناد  یم  دمآ و  ملسم 

.تسا یکیرات  نهذ  رد  هقرج  نیلوا  ملسم ،

.دش دراو  اروشاع  رکیپ  رب  هک  تسا  یتحارج  نیلوا  ملسم ،

.تسالبرک خیرات  فطع  هطقن  نیرتدنلب  نیلوا و 

.یسک یب  ینادرگرس و  ییاهنت و  ياه  هظحل  رد  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  هظحل  هب  هظحل  یناراب  هناهب  ملسم ،

.رتاشگ هرگ  تسا  یمشخ  اشگ و  هرگ  تسا  يدنخبل  ملسم ،

.تسا نتشاد  قشع  نتشاد و  تسود  ياه  هظحل  نیسپاو  ینیریش  ملسم ،

.دتفا یمن  سفن  زا  زگره  هک  یپ  رد  یپ  تسا  ینتفکش  ملسم ،

.داد داب  رب  تفرگ و  بآ  زا  ار  نآ  هفوک  هک  تسا  يا  هنارت  همزمز و  ملسم ،

.هنشت لد  تسا و  هتسکش  لد  هتسخ ؛ لد  تسا و  گنت  لد  ملسم  ردقچ  هک  تسناد  یم  هفوک  و 
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.ملسم هانپ  لد  مالسلا ، هیلع  نیسح  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  دنسپ  لد  ملسم ، هک  تسناد  یم  هفوک 

.مالسلا هیلع  نیسح  یشوخ  لد  زا  شوخ  لد  ملسم ، تسا و  هدومن  شوخ  لد  ملسم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسناد  یم  هفوک 
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يابیز مان  رطع  دمآرد و  زازتها  هب  هرامالاراد  زارف  رب  داب و  تسد  رب  ملـسم ، نوخ  مچرپ  هنوگچ  هک  دـنک  یمن  شومارف  زگره  هفوک 
ار ملسم  ياه  ضغب  راب ، نیا  دیاب  هک  تسناد  یم  هفوک  .درک  هدنکارپ  تنایخ ، يدرمان و  نیمزرس  رس  ات  رس  رد  ارمالسلا  هیلع  نیسح 

.دیامن لاچ  هاچ ، هآ و  قیمع  رد 

هدنام ورف  تسا  يرفک  هفوک ، هک  تسناد  یم  ملسم 

.وپاکت رد  تسا  ینایصع  اپ و  هب  ات  رس  تسا  یتلاهج  یگشیمه ؛ یندشن و  مامت  يدیدرت  رد 

.هنیس رد  ار  نالدروک  دیدرت  کش و  شتآ  دراد و  رس  رب  سولاس  هدروخلاس  هیاس  هفوک ، هک  تسناد  یم  ملسم 

هیلع نیسح  هب  لد  راب ، کبـس  لاب و  کبـس  .لد و  رب  ار  وا  رهم  تشاد و  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رورپ  باتفآ  هیاس  ملـسم ، و 
.دوب وا  ییادیش  هتفیش  دوب و  هداد  مالسلا 

.داد رس  دز و  زاب  رس  سرت ، مکح  زا  هک  يزابرس  دوب ؛ اروشاع  مدقم  طخ  زابرس  ملسم 

عمش وچ  منابوخ  روهشم  وت  قشع  يافو  رد  »

« عمش وچ  منادنر  نازابرس و  يوک  نیشن  بش 

مخز رولبت  ملـسم ، هک  تشاد ؛ تسد  رد  ار  شیوخ  يزابناج  مکح  يریز ، هب  رـس  نیا  زا  زارف  رـس  دوب و  هتخادنا  ریز  هب  رـس  ملـسم ،
.اه مهف  سرتسد  زا  رود  ریسفت  تسا و  خیرات  هتخانشان  ياه 

داب هب  رس  قشاع  داد  دناوت  وا  ياوه  رد  »

« ار تسود  ياوه  رس  زا  داهن  دناوتن  کیل 

.گنر یبآ  ياه  هظحل  يوت  رد  وت  ریوصت  تسا و  یکاپ  كاوژپ  ملسم ،

.مالسلا هیلع  یلع  تعاجش  رارکت  تسا و  راقفلاوذ  تأرج  یگنهرب  ملسم ،

« ینرـصنی رـصان  نم  له   » يادـص اه ، هرجنح  قمع  رد  هک  تسا  يدایرف  دـش و  اهرجنخ  ِتناـیخ  هتـشک  هک  تسا  يریـشمش  ملـسم ،
.ّتبحم قشع و  هب  لد  داد و  نتشک  هب  نت  هنادازآ  هک  دوب  نیسح  نامیا  هب  هدروخ  دنگوس  ملسم ، .دیشک  یم  دایرف  ار  نیسح 

ازا ار  يریلد  ینامرهق و  ِثاریم  ازف و  حور  یـشمارآ  دوب و  شُک  نمـشد  یناوت  ایرد ؛ یگنارک  یب  هب  دوب و  هوک  يراوتـسا  هب  ملـسم ،
.درب ثرا  هب  ومع  ردپ و 

.اپرب شناج  رد  یبالقنا  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  بالقنا  ناج 
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.دناسرب لماکت  هب  ار  يرادافو  ات  درک ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماگنه  هبان  ماگنهدوز و  ياه  مخز  رپس  ار  دوخ 

.تسین لجا  نتخادنا  ریخأت  هب  يارای  ار  سک  چیه  هک  تسناد  یم  دوب و  هددیشون  ار  نیقی  نارکوش 

شوگ رد  ار  يروشحلس  ياهرصق  نیرتابیز  هفوک ، رصق  هتسکش  ياهراوید  تسا ، زونه  هک  زونه  و 
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(1)« َنُولِقْعَی مْوَِقل  ًهَنَِّیب  ًهَیا  َءاْهنِم  انْکَرَت  ْدََقل  َو  : » هک دننک  یم  همزمز  نامز 

.دیزگرب نادنمدرخ  يارب  ار  وت  دنوادخ ، هک  يدوب  يراکشآ  هناشن  ملسم ! يا  وت  و  ... 

ناتفص موش  ریشمش  هنایزات و  هب  ات  يدوبن  رضاح  وت  هک  دوب  تداهش  نآ  هدام  نیلوا  نیرتمک و  يدوب ، هتسب  نیـسح  اب  هک  ینامیپ  رد 
.ینک هدجس  ناتریسرکم  و 

« ثعشا نب  دمحم   » زا راشرس  تسا و  جاجح » نب  رمع   » زا زیربل  هفوک ، هک  یتسناد  یم  يدوب و  هتسب  نامیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  وت 
.دننام یم  رادافو  ینامیپ  هب  هن  دنراد و  یم  ساپ  ار  دنگوس  هن  هفوک  لها  هک  یتسناد  یم  کین  وت  و 

تسا و هدرک  توکس  زا  زیربل  ار  هفوک  نانز  مامت  نهذ  هک  نایفوک  سرت  هداز  تسا ، یمهوت  ماش » رکـشل  هعیاش   » هک یتسناد  یم  وت 
.یتسشنن ارذگ ، یگدنز  هربنچ  رد  يدرکن و  شومارف  ار  شا  هناخ  ادخ و  لوسر  قح  يدنام و  يدوب و  رادافو  وت  .ساره  زا  راشرس 
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نافعضتسم نامورحم و  هب  کمک  هتفه 

هراشا

( ناضمر ات 21   15)

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشع تعسو  هب  يا  هرفس 

«. دنکن شومارف  ار  ناگنسرگ  ات  يدروخن ، ریس  رصم ، ِیلاس  کشخ  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  : » هدمآ ناتسلگ  رد 

تسیز مّعنت  تحار و  رد  هک  نآ 

!؟ تسیچ هنسرُگ  لاح  هک  دناد  هچ  وا 

دناد یسک  ناگدنامرد ، لاح 

دنام ورف  دوخ ، لاوحا  هب  هک 

ناوت تروص ، ندرک  خرـس  يارب  یتح  هک  دـننام  یم  ار  یناگدروخ  لد  ِنوخ  یُهت ، ياه  ماج  لـثم  ماـک ، رد  هدیکـشخ  ياـه  ناـبز 
.دنرادن یلیس  نتخاون 

سوسحمان تکرح  اب  ناشیاه ، ضبن  گنهآ  برـض  یتح  ناشهاگن و  ناشیاه ، کلپ  هک  یتقو  دـنیاشگب ، اّنمت  هب  بل  هک  اـشاح  اـّما 
ياهزاین مامت  زا  رتارف  یملاع  دـنراد ؛ دوخ  يارب  یَملاع  يداـم ، ناـهج  زا  غراـف  دنلوغـشم و  دـنوادخ  حـیبست  هب  مارآ  مارآ  اـه ، بل 

.انغتسا زا  یسونایقا  يویند ،

هب ینان  هعطق  دوش ؛ یم  هدرتسگ  قشاع ، ياـه  لد  ماـمت  ِتعـسو  هب  يا  هرفـس  دـیازفا و  یم  راـطفا  شطع  هب  نذؤم ، ینامـسآ  گـناب 
! قاشع کشا  يروش  هب  یکمن  قشع و  یلالز  هب  يا  هزوک  وزرآ ، هدعاق  هب  يا  هساک  رکُش ، هزادنا 

زا راشرـس  هک  ینامـسآ  دوش و  یم  هدجـس  ادخ -  دای  اب  نآ -  رب  هک  ینیمز  اّما  دنـشاب ، شیوخ  تشونرـس  رازگ  ساپـس  ارُقف ، دیاش 
! میا هدرک  یهاتوک  هعماج ، يارُقف  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  رد  ام ، هک  دـنهدب  یهاوگ  دـنناوت  یم  تمایق ، يادرف  ددرگ ، یم  ناذا  رطع 

! ناملسم ریغ  هاوخ  دشاب ، ناملسم  هاوخ 

ششخب رکش و  نابز  دنک و  ناشرادیب  هک  هداد ، رارق  یناسک  رایتخا  رد  ار  تمعن  یناوارف  دنوادخ ،
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قفا اب  ار  نانآ  يوزرآ  هبلک  درک و  یم  تمـسق  نیمورحم  اب  ار  دوخ  مّسبت  یتح  هک  یـسک  هب  ادـتقا  تسابیز ، هچ  .دزومایب  اهنآ  هب  ار 
! تسارآ یم  شا  ینابرهم  زبس  ياه 

هک یـسک  هب  ادتقا  تسا  بوخ  هچ  .راسگمغ  نیرتهب  قشاع ، ياه  لد  يارب  و  وزاب ! ناوتان ، يارب  ردـپ ! میتی ، يارب  مشچ ! انیبان ، يارب 
(1)« .تسا دنمتواخس  ششخب ، رد  دراد ، رواب  ار  یهلا  شاداپ  هک  نآ  : » دومرف یم 

مامت يونـشب ، مالـسلا  هیلع  الوم  نابز  زا  اـت  نک  شوگ  سب ! ار  وت  نوراـق  تربع  اـهنت  هک  یلمأـت ؛ رواـب ! رید  ِتسود  نتـشیوخ  يآ ،
زا دعب  يراد  تسود  هک  نک  راتفر  يا  هنوگ  هب  زورما  شاب ! نتـشیوخ  ِلام  ِیـصو  تدوخ  مدآ ! دـنزرف  يا  : » ار راگزور  ياه  تربع 

(2)« .دننک راتفر  تگرم ،

! رواب نتـشیوخ  يآ  دـنمورین ! تسد  يآ  .تسا  هدرک  نارگید  زاین  هطـساو  ار  تا  يرهاظ  يزاـین  یب  هک  شاـب ، ادـخ »  » رکف هب  یمک 
! يراپسب هرطاخ  هب  ار  ایند  هدنز  ریواصت  نیرت  هنادواج  ات  نک  هارمه  مورحم  ناکدوک  هاگن  اب  ار  تهاگن 

! دش یهاوخ  دنمزاین  تخس  اهنآ  هب  تلادع ، نیسپاو  زور  رد  هک  نک ، سح  ار  ییاه  تسد  يامرگ 

! دنا هتخاس  اه  نآ  توارط  زا  ار  تشهب  هک  ناشنب ، ییاه  بل  رب  ار  مّسبت 

! الوم بتکم  هدادلد  يآ 

دنیالوم نادیرم  راظتنا  مشچ  مالسلا  هیلع  الوم  تعاضب  یب  ِنایعیـش  هک  رادرب ، تقادص  قشع و  زا  يراب  هلوک  تسد ، رد  امرخ  نان و 
.دنا هدرک  یلع » مارم   » فقو ار  شیوخ  یتسه  دنیوگ ؛ یمن  یلع » ای  ، » تیفاع رس  زا  اهنت  هک  ینادرم  راظتنا  مشچ  و 

ای سپ  تسا ؛ ناسحا  لصف  لصف ، مارِکا ، لصف  لصف ،

! ددم یلع 

ییاضر هدیمح  / يرای ياه  تسد 

.ریگب تسد  رد  هدمآ ، تیوس  هب  هک  ار  یتسد  نک ، زارد  يرای  هب  ار  تیاه  تسد 

.دروآ شوج  هب  شناگر  رد  ار  نوخ  تتسد ، يامرگ  راذگب 
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نآ تشاد ؛ شزاون  دیما  هک  نانچ  نآ  شکب ؛ شرس  رب  ار  تتـسد  .شیاه  ییاهنت  هاگ  هیکت  نک ؛ شیاه  یگتـسخ  نابیاس  ار  تتـسد 
؛ دنک شومارف  ار  شیاهدرد  دریگب ، الاب  ار  شرـس  دتـسیاب ، مکحم  هک  نانچ  نآ  دنک ؛ شرورغ  ّسح  زا  زیربل  هک  زیمآ  ّتبحم  نانچ 

.دنک رواب  ار  شندوب  هک  نانچ  نآ 

.شکب شیاه  هنوگ  رب  ار  تتسد 

ار رقف  يوب  ...نک  زارد  ار  تتـسد  دوش ! کشخ  شناگدید  هچایرد  راذگب  دـننک ! مگ  ار  شیاه  کشا  ِيراج  اهریـسم ، نیا  راذـگب 
.شچب بوخ 

.نک سمل  تناتسد  نیب  ار  رقف  نک ، هزم  هزم  تناهد  رد  ار  رقف 

دنشکب دق  نانچ  نآ  تناگدید  ِيور  هبور  راوید ، رازه  راذگن  دوش ، رت  شیب  اه  هلـصاف  راذگن  نک ؛ نت  رب  هزات ، یـسابل  نوچ  ار  رقف 
.ینارذگب هدید  زا  ار  ّتیمورحم  ِدولآ  كاخ  ياه  هچوک  یناوتن  هک 

.دنک ترود  شیوخ  زا  دنک ، تتسم  دنک ، روک  ار  تیاه  مشچ  تورث ، راذگن 

.يراشفب تسد  رد  ار  یتسد  یناوتب  ات  ینک ، زارد  ار  تا  يرای  ياه  تسد  یناوتب  ات  راذگب  زاب  يا  هرجنپ 

نک سح  رت  بوخ  ار  تفارطا  ياوه  لاح و  اهزور ، نیا 

کمک يارب  تتمـس  هب  هک  ار  یتسد  بش ، یهایـس  رد  دیاش  راذـگب  رانک  ار  ینان  صرق  ینک ، یم  نهپ  هک  ار  تا  هرفـس  اهزور  نیا 
يادص ینک و  زاب  ار  تیاه  مشچ  نک  یعس  اهزور ، نیا  .دنک  رپ  هدش ، زارد 

.يونشب شیپ  زا  رت  شیب  ار  هنسرگ  ناکدوک  بش  همین  ياه  هّجض 

معط ات  زودب ، رد  هب  ار  تقاتشم  ياه  مشچ  نارتسگب و  يا  هرفـس  نوچ  ار  تشـشخب  ياه  تسد  نک ، نشور  ار  تا  هناخ  ياه  غارچ 
.ینک سح  بوخ  ار  یگدنز 

چیه رهـش ، دولآ  كاـخ  ياـه  هچوک  وت و  نیب  تقو  چـیه  دـنوش و  یم  فعـش  زا  راشرـس  تیاـه ، هظحل  تیاـهزور و  تیاـه ، هتفه 
.ینک زارد  يرای  دصق  هب  ار  تیاه  تسد  اهنت  رگا  دیئور ؛ دهاوخن  ییادج  يارب  يراوید 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جارعم 

هراشا

هبنشراهچ

نابآ 1382  21

ناضمر 1424  17

nov. 12  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / دنخبل رون و  ینامیهم  هب 

.دوب دوخ  زا  رت  گرزب  یقافتا  هار  هب  مشچ  خیرات ، دوب و  بش 

ربمایپ دوب و  بش  .دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  موصعم  ياه  مشچ  رد  گنر ، یبآ  یقافتا  هار  هب  مشچ  خیرات ، دوب و  بش 
اه لگ  مامت  .دناوخ  یم  ربمایپ  هاگن  زا  ار  نامـسآ  دنلب  رعـش  قشع ، تفر و  یم  دـنخبل  رون و  ینامهیم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ریس قیاقح  جارعم  هب  ات  دش  یم  اّیهم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب و  هتفکش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يامیـس  رد 

.دنک

دوب هتفر  قیاقح  جارعم  هب  نوچ  »

« دوب هتفکشب  اه  هچنغ  شراهب  یب 

، کئالم دتمم  ياه  فص  رد  راظتنا ، نامسآ  نامـسآ  دندوب و  ربمایپ  يابع  گنر  یبآ  جوم  هار  هب  مشچ  اه ، مطالت  مامت  دوب و  بش 
، دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگن  هار  هب  مشچ  يرارق ، یب  نامسآ  نامسآ  دز ؛ یم  جوم 

.دراذگب شیامن  هب  ار  ناسنا  ییاشامت  ناوت  نیرت  فرگش  تساوخ  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک 

، ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لامج  باتفآ  تمـس  هب  هام ، رون  ریز  رد  شهاوخ ، ياه  هشوخ  دندیـصقر و  یم  داب  رد  اه  هخاش 
.دندرک یم  دنلب  ار  شیوخ  يانمت  تسد 

اه هرجنپ  مامت  درک و  هلاچم  ار  نیمز  باوخ  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ییانشور  دندوب و  رون  نتفکش  زا  راشرس  اه ، هفوکش 
.دریگ رب  رد  ار  اهدیما  اهراظتنا و  نیرتریگارف  شلایس ، ّتیمیمص  رطع  ات  دوشگ ، ار 
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َُهل َرَّخَس  و   - » رت بات  یب  ار  شیوخ  دید و  ایهم  ار  رون  قاُرب  تخیوآ و  شیاه  مشچ  ناشکهک  رد  کشا ، ياه  سوناف  هشوخ  هشوخ 
.داتسیا شیوخ  شوج  دوخ  هفطاع  رانک  رد  قاربلا »

زا ار  نامسآ  تسیاب  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دوب و  بش  .داد  یم  ناراب  يوب  كاخ ، مامت  دوب و  نشور  نامـسآ  مامت 
.دناهرب یهار  هب  مشچ  همه  نیا 

اب ناهج ، دوب و  اه  هفطاع  مامت  گنهابرض  شنابرض ، دندرک و  یم  قیرط  یط  شیاه  شپت  هداتـسیا ؛ دوب و  اهر  رارق ؛ یب  دوب و  مارآ 
قارب اب  داهن ؛ رون  رب  مدق  ربمایپ ، .دناوخ  یم  هنارت  هّکم  ِبش  نآ  رد  دوب ، یناراب  تصرف  هچ  ره  .تفای  یم  مظن  شهاگن  نیـسوق  باق 

نودـب یماـگ  بارطـضا و  نودـب  یبـلق  اـب  هدـشن ؛ ادا  تاـملک  نیرت  تسد  رود  اـت  تفر ، تفر و  تـفر و  .شیوـخ  ياـمیپ  نامـسآ 
یگنتلد رب  هفوکش ، قفا  دنچ  مسبت و  ینابرهم و  سفن  دنچ  داتسیا و  یمک  نامـسآ ، ور  هدایپ  رد  تفر و  تفر و  تفر و  .كاکطـصا 

یلاب تفای و  یمن  ار  شیوخ  شیاه ، ماگ  زا  رتولج  يرون  چیه  .درک  شهاگن  قالیی  نامهیم  ار  ناگتـشرف  دیـشاپ و  ینامـسآ  نارباع 
.دوشن هدوشگ  شیاپ  ریز  هک  دوبن 

.يرارق یب  هدوشگ  شوغآ  دندوب و  قوش  هتسب  نابز  تارطاخ ، ياه  هچرتفد  مامت  دوب و  بش 

رون زا  رت  هزات  یقفا  زا  راشرـس  ار  ناگراتـس  يوت  رازه  اـت  داـهن  یم  اـپ  هنیئآ ، يریـش  ناـشکهک  هب  هن ، هک  هاـم  هب  ناـسنا  دوب و  بش 
.دنیامن

دوب باتش  تسد  رد  نامز  هبارا  هدارا 

.هنارت زا  راشرس  اه ، مالس  مامت  شوغآ  دوب و  کیربت  زا  زیربل  اه ، هژاو  مامت  ناهد 

ناکرـشم و هنیک  توادـع و  ضغب و  .دوب  هداد  هیکت  شیوخ ، كورتم  هتخیر و  ورف  ربنم  رب  نانچمه  لهج ، هثداح ، يوس  نآ  رد  اـّما 
بش زا  دوب  زیربل  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رواجم  هظحل  و  تواقـش ، ِبش  زا  دوب  زیربل  توافتم ؛ یبش  زا  دوب  زیربل  ناقفانم ،

.لماش ار  اه  باوج  مامت  دوش و  یم  باوج  ار  اه  لاؤس  مامت  هک  تسا  یخساپ  وا ، جارعم  هک  تسناد  یم  ربمایپ  .قایتشا و 

.دندرک یم  باترپ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  شیوخ  دولآ  مشخ  ياه  هظحل  رس ، هریخ  ياه  شافخ  دوب و  بش 

.وا تشگزاب  رظتنم  نیمز ، دوب و  دمحم  هار  هب  مشچ  نامسآ ،

.دنتشاد نامیا  وت  نامشچ  حبص  هب  اه ، هدنرپ  اه و  هرجنپ  مامت  دوب و  بش  .راشرس  ربخ  زا  دوب و  یلاخ  ألخ  زا  بش ، نآ  مامت 
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.ناسنا يوزرآ  نیرت  گرزب  رانک  زا  مارآ ، هدوسآ و  یتفر ؛ یم  وت 

ار وت  اهدور  مامت  دنتخادنا و  یم  وت  ياه  ماگ  ریسم  رد  ار  دوخ  اه  هداج  مامت  دندش و  یم  هریخ  وت  هب  اه  هشوخ  مامت  یتفر و  یم  وت 
.دندرک یم  همزمز 

.دندوب وت  ياه  ماگ  میالم  یقیسوم  روحم  تارذ ، مامت 

ار وت  تسدـکی  ندـمآرد  زاورپ  هب  ترـسح  ناگدـنرپ ، مامت  تسا  زونه  هک  زونه  هک  یتفر ، یم  نامـسآ  هب  لابکبـس  مرن و  ردـق  نآ 
.دوب جوا  رد  هک  دوب  وت  قارب  نیا  .دنراد و 

يوج راجنه  زاس و  مد  ياسآ و  مک  »

« يوپ زیت  ور و  ناسآ  اپ و  کبس 

رد هک  ییاج  هب  دز ، یم  جوم  نآ  رد  یگنر  کـی  یتسدـکی و  هک  ییاـج  هب  دوبن ؛ یتسب  نب  چـیه  نآ  رد  هک  یتمـس  هب  یتفر  یم  وت 
.دوب زاورپ  تأرج  ار  وت  اهنت  ادخ و  دوب و  ادخ  طقف  نآ ،

: هک دیوج  دیوپ و  هار  نیا  زا  شیپ  تسناوتن  لیربج  یتشذگ و  یهتنملا » هردس   » زا وت 

مرپ الاب  يوم ، ِرس  کی  رگا  »

« مرپ دزوسب  یلجت  غورف 

یب ار  حبص  ات  یتفر  یم  شیوخ ، یشوخ  لد  مامت  اب  یـساره  ره  زا  رود  هب  هک  يدوب  وت  نیا  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اّما 
رد قرغ  یهد و  رارق  یلزا  یمّـسبت  شباـت  ضرعم  رد  ار  شیوخ  هنهک  ياـه  مخز  اـت  یتـفر ، یم  وـت  .ییاـمن  تاـقالم  روـن ، هطـساو 

َّیلع ِيدـْبَع َو  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دَّمَُحم  اـی  َْتنَا  َکُّبَر َو  اـَنَا   » ینامـسآ لـالز و  همزمز  رد  قرغ  يوش ؛ روـضح  یتسدـکی 
ُْتقَلَخ کَِفلاخ  ْنَِمل  ِیتَّنَج َو  ُْتقَلَخ  َکَِعبَت  ْنَِمل  ََکل َو  ِیتَّیَّرُذ  یلَع  ِیتَّجُح  یِْقلَخ َو  یِلا  ِیلوُسَر  يِداـبِع َو  ِیف  يِرُون  َکَّنِاَـف  ْلَّکَوَتَف 

« يِران

.ناراب رتخا  نامسآ ، دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تشگزاب  هار  هب  مشچ  نیمز ، دوب و  بش 

ریگارف ییانشور  رد  قرغ  میرم ، هراس و  میهاربا و  فسوی ، بوقعی و  هاگمارآ  دیجنگ و  یمن  شیوخ  رد  یـصقالادجسم  دوب و  بش 
.دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  روبع 

ربمایپ بلق  اّما  دور ، یم  باوخ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مشچ  هک  دندیـسر  رواب  نیا  هب  ناگراتـس  مامت  دوب و  بش 
يرارق یب  هظحل  هب  هظحل  هک  تسا  یقـشاع  ياه  لد  هاگرارق  ربماـیپ ، بلق  رادـیب ؛ تسا و  رادـیب  هشیمه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنیامن یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياه  مشچ  رذن  ار  شیوخ 
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ردب هوزغ  عوقو 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هایس دیپس و 

مه يور  هب  ور  هایس ؛ ِهایس  دیپس و  ِدیپس 

: رگید فرط  رون ! يادخ  هب  نامیا  نامیا ؛ زا  رپ  دـیپس  ياه  لد  دـیپس و  ياه  هاگن  دـیپس ، ياه  سابل  دـیپس ، ياه  همیخ  فرط ، کی 
! يراوخ هشال  ِنّفعت  زا  رپ  ییاه  تماق  ندرگ و  رب  هتخیوآ  ياه  ناوختسا  هکت  اب  هایس ؛

، رفک نامیا و  بذک ، تقادـص و  یکیرات ، رون و  نمیرها ، ناسنا و  لباقت  نیلوا  یقالت  تسا ؛ باتهام  یّلجت  لحم  ییوگ  ردـب ، و  ... 
،... لهج ملع و 

! هثیبخ حاورا  رارف  دوب و  دیشروخ  لاجم  رگید  دندوب ؛ رون  ندش  ریگارف  دهاش  ّتیمک ، مامت  اب  رون ، باحصا  دش و  هتسارآ  اه  فص 

! یکیرات رد  هدرب  ورف  هجنپ  ِنابرطم  تُهب  دوب و  دیشروخ 

مالسلا هیلع  لیربج  هک  دوب  نآ  تقو  کنیا  .دوب  هتخیگنارب  تفگش  یباهتلا  هرذ ، ره  لد  رد  هک  قشع ، ینامسآ  وترپ  دوب و  دیشروخ 
(1) ْمُهَْنَیب ُءآمَحُر  ِراّفُکلا  یَلَع  ُءآّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلا  هّللا َو  ُلوُسَر  ٌدّمُحم  دروآرب : دایرف 

.ریبکت يادص  ادص ، دوب و  ریشمش  ِنخس  نخس ، رگید 

! درپس یم  مالسلا » هیلع  یلع   » تیافک اب  ياه  تسد  هب  ار  یلزا  تلادع  ریشمش  دنوادخ ، دوب و  هدش  هتخیگنارب  نامسآ  مشخ  رگید 
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.تشاد دوخ  اب  ار  داهج  تافص  نیرت  هتسیاش  هک  دوب  هدیزگرب  شربمایپ  يرای  يارب  ار  يدرم  دنوادخ ،

ار هّللا  راصنا  اب  فاصم  هک  راّفک ، یگدنکفارـس  زور  دـیلو !» هبتُع و   » ِرورغ نتـسکش  مه  رد  زور  دوب ؛ لهجوبا  یهایـسور  زور  زور ،
: تسا دنسپدوخ  ناروابدوخ  نآ  نیمک  رد  ینامسآ  يالب  هکلب  ناناملسم ، اهنت  هن  هک  نیا  زا  لفاغ  دندوب ؛ هتشادنپ  نارگاینخ  يزاّمغ 

هک نآ  اب  داد ؛ نمشد  رب  هبلغ  درک و  يرای  ردب  گنج  رد  تقیقح  هب  ار  امش  دنوادخ ، انامه  ٌَهلِذَا ؛ ُْمْتنَا  ٍرْدَِبب َو    ُ هّللا ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو 

(1)  - . دادعت رظن  زا  دیدوب -  فیعض  نمشد  لباقم  رد 

دنوادخ : » دیزو یم  ناتـسرپ  تب  دـیلپ  هرهچ  رب  دـعر ، وترپ  نوچمه  هک  دوب  نامـسآ  نیگمـشخ  ياه  هنایزات  فاصم  فاصم ، رگید 
نانیشن شرع  اهریبکت ، دایرف  « (2) .دنداتسرف تشاد ، مالسا  هاپس  صوصخم  ناشن  هک  یمچرپ  اب  ار  هتشرف  رازه  جنپ  امش ، يرای  يارب 

هب ار  يدنوادخ  راهق  ِتسد  مالـسلا ، هیلع  یلع  انالوم  سانلا ، ُعجـشَا  یلزا ، تلادـع  رالاس  ، نامیا هشیب  ریـش  دوب و  هدروآ  دـجو  هب  ار 
! تشاذگ یم  شیامن 

ناهج مامت  رب  ار  ترضح  ییاورنامرف  دیزو و  یم  زاجح  هدیتفت  ياه  تشد  رب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوفطـصم  تمحر  میـسن 
، نانمؤم ریما  الوم  ریـشمش  اب  ار  ناملاظ  اوقت و  اب  ار  نادهاز  قشع ؛ اب  ار  نافراع  مّسبت و  اب  ار  ناقـشاع  هک  ییاورنامرف  داد ؛ یم  دـیون 

راّفک زا  ار  شبوبحم »  » ِتوکـس اه  لاس  ماقتنا  هلالج ،) ّلج   ) دـنوادخ زور ، نآ  درک ! یم  اتکی  رداـق  دـنوادخ  عیطم  شیوخ و  عیطم 
.درک هیده  ناملسم  نادحوم  همیخ  هب  ار  يزوریپ  ترصن و  تفرگ و  شیُرق 

.داب یمالسا  داهج  نادهاش  نیلوا  ردب ، يادهش  حاورا  رب  شیاتس ، ساپس و  دورد و 

مادقا ینارماک  دمحم  / ناقرفلا موی  نافوت 

.مالسا هاپس  دوب و  رفک  هاپس  ییورایور  نیتسخن  بات  یب  ردب ،

.رافک زوس  منهج  عبط  تقیقح و  ناگنشت  نشور  تشرس  نیب  هدش  ردقم  هلباقم  نیتسخن  دوب و  ردب 
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رد ار  ناش  یلاشوپ  ياه  فص  دیشک و  یم  هنابز  نالدروک  توادع  تراقح و  شتآ  زا  هک  دوب  یهاگدروآ  ردب ،

«. انیبم احتف  کل  انحتف  انا   » لالز همزمز  نابز ، رب  تشاد و  دیما  لد  رد  ربمایپ ، و  دیبوک ، یم  مه 

مچرپ اه ، تسد  مامت  يور  یلع  تسد  نآ ، رد  هک  دوب  یهاگ  هسامح  ردـب ، .نیکرـشم  ّتلذ  ناکم  دوب و  راـفک  ینوبز  ّلـحم  ردـب ،
یلص دمحم  مالـسا  ثراو  دوب و  مالـسا  مچرپ  بحاص  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  ردب  .دروآرد  زازتها  هب  ار  مِهیِْدیَا » َقْوَف  هّللا  ُدَی  »
کی هبقع ،» نب  دـیلو   » ینوبز فرط ، کی  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادـف  یناـمرهق و  هثداـح  فرط  کـی  .ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

.داقتعا و نامیا و  جاوم  يایرد  وس ، رگید  دوب و  رافک  هّفک  فرط  کی  ثراح ،» نب  هدیبع   » وس کی  دوب و  مالسلا  هیلع  هزمح  فرط 
هنایم نیا  رد  لیئاربج  و  هنم » اـنا  ینم و  هنا  : » دومرف دز و  همیخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـه  مشچ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

، رت شوخ  ییادـص  اّما  .نوخ  هلان و  زا  راشرـس  دوب و  ناقرفلا » موی   » نافوت زا  زیربل  هاگدروآ ، اـمُْکنِم .» اـَنأ  و  : » تفگ دوشگ و  یهار 
نیا و  دیشخب ، یم  رت  هزات  یناوت  ار  هتسکش  ياه  لد  هتسخ و  ياه  ناج  هک  ییادص  دوب ، هدرک  شیوخ  شوهدم  توهبم و  ار  تشد 
یلع هاگن  يدودحمان  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  راقفلاوذ .» الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ال   » يالـص زج  دوبن  ییادص  ادص ،

تـسد ربمایپ  .شا  یپ  رد  یپ  یـشوخ  لد  اهنت  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  بلق  توق  اـهنت  هک  تسیرگن  مالـسلا  هیلع 
تـشد درک  یم  راک  مشچ  ات  هک  دومن  يرابغ  درگ و  داتفا و  شـشود  زا  شیادر  هک  دنلب  ردق  نآ  دنلب ، درک و  دنلب  اعد  هب  ار  شیاه 

هللا یلـص  دـمحم  نارای  و  قشع ، دوب و  شتآ  .صالخا  نامیا و  رایع  دوب و  ناـمیا  هتوب  .دوب  هدومن  یکیراـت  یگریت و  راـبغ  قرغ  ار 
.دندومن یم  حتف  ار  تداهش  رون و  عیفر  ياه  هلق  دندز و  یم  غیت  دنتفگ و  یم  کیبل  هناقاتشم  هچ  هناربص و  یب  هچملـسو  هلآ  هیلع و 

، نت هدزیس  دصیس و  دوب و  دربن  نادیم  .قوش  زا  زیربل  دندوب و  قشع  زا  راشرس  .هسامح  دندوب و  روش  رسارس  نارای  دوب و  دربن  نادیم 
تفه هرز و  شـش  بسا ، ود  رتش و  داتـشه  .دـنوش  بلاغ  دـنیآ و  قئاف  هنامز  تولاج  رب  هک  دـندوب  هدـمآ  تولاـط  باحـصا  لداـعم 

شوج شتآ  شوپ و  نهآ  يرکشل  ِیهایس  اب  ات  دوب  هدمآ  ریشمش 

.ندومن يزابناج  يزادنارـس و  اضق  لباقم  رد  دوب و  ندروآ  رد  ادخ  ِنامرف  ِطخ  هب  رـس  ردب ، هک  دنهد ، نت  غیت  هب  دنزیخرب و  دربن  هب 
نداد میلست  داب  هب  رس  هاگ  مزرو  دوب  يدنلبرس  هاگدروآ  ردب ،

داب هب  رس  قشاع  داد  دناوت  وا  ياوه  رد  »

« ار تسود  ياوه  رس  زا  داهن  دناوتن  کیل 

ربمایپ هظحل  هب  هظحل  ِیـشوخ  لد  ردب ، .نازوت  هنیک  دوب و  رافک  تلاهج  رابیوج  زا  هدروخ  بآ  ياهریـشمش  ِندرک  هار  هب  رـس  ردب ،
ضبن دوب و  یگداتسیا  نابرض  ردب ، .ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هدنیازف  یماکداش  دوب و 
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ندرک جـک  وربا  ردـب ، .دوب  یتخب  نوگن  یماـن و  نوگن  يراـس و  نوگن  ربارب  رد  هتخآ  ياهورـس  يزارفرـس  ردـب ، .تماقتـسا  هدـنپت 
.دروآرد هزرل  هب  ار  كرش  رفک و  نوتس  راهچ  هک  يا  هتخآ  ياهریشمش  نایصع ، دوب و  توغاط  هب  هتخآ  ياهریشمش 

نیمز درک و  وضع  صقن  ار  رفک  هک  دوب  یتبرـض  ردب ، .یگـشیمه  هسامح  کی  دنمهوکـش  عولط  دوب و  یهلا  هدارا  هاگ  یلجت  ردب ،
ّینَأ ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیغَتْسَت  ْذِإ   » .رصن هاگ  هدعو  تشگ و  یهلا  هدعو  هاگ  یلجت  هک  دوب  یـشوپ  هتـشرف  نیمزرـس  ردب ، .ریگ 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ییاهنت  لابقتسا  هب  کلم  رازه  اب  لیئاکیم  تساخرب و  میظع  يرصرص  « (1) َنیفِدُْرم ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم 

.تفاتشملسو هلآ  و 

اب لیئاربج  تفرگ و  رد  ینافوت  .تفاتش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يرارق  یب  لابقتسا  هب  کلم  رازه  اب  لیفارـسا  دیزو و  يداب 
ِهَثالَِثب ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِـمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  دوب ...« : هداد  هدـعو  هک  نانچ  نآ  تفاتـش ، ربمایپ  دـنمزوریپ  يادرف  لابقتـسا  هب  هتـشرف  رازه 

نب هملسم   » هتسکش ياهریشمش  « (2) َنیلَْزنُم ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ 

سنج زا  یناّرب  ياهریـشمش  اب  ار  ربمایپ  یتسد  بوچ  دـنوادخ  دـش و  هضواعم  ربمایپ  یتسد  بوچ  اـب  ضحم » نب  هشاـکع   » و ملـسا »
.دومن هضواعم  داقتعا  هدیقع و 

ای كذـخا  يذـلا  ِهِّلل  دـمحلا   » همزمز دوب و  هداـتفوا  ّتلذـم  كاـخ  رب  هک  لـهجوبا  رتسکاـخ و  نوخ و  قرغ  هاـگدروآ ، دوـب و  ردـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید  قفا  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  دومن و  یم  ینامداش  رورـس و  قرغ  ار  ردب  نامـسآ  هّللاّودـع »

.ریس دومن و  یم  ریس  ملسو 
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ردق بش 

هراشا

هعمج

نابآ 1382  23

ناضمر 1424  19

nov. 14  . 2003

یمیقم بیبح  !/ ردق بش  رب  مالس 

هراشا

یمیقم بیبح  !/ ردق بش  رب  مالس 

.دباین ار  مناگدید  هار  باوخ ، ات  منک  یم  ناهنپ  ار  میاه  مشچ  بشما ،

.ریرح ناشناتسد  رب  هتشرف  رازه  دص  اب  منیشن ؛ یم  اشامت  هب  ار  گرزب  یلوزن  بشما ،

.دنکش یم  رون  همه  نآ  ياشامت  زا  ناگدز  تریح  نامشچ  رد  بشما  باوخ ،

نوچ و یب  نارادربنامرف  نینچ  هوکشاب ، هعقاو  نیمادک  كرادت  رد  نامـسآ ، هب  ینارون  ناگدنور  نامـسآ و  زا  گنرد ، یب  ناگدمآ 
! دنبش نیا  قلاخ  يارچ 

.یناد یمن  وت  تسا و  نامسآ  رد  یبوشآ  هچ 

.دناشن ورف  یشتآ  ات  تسا  نآ  رب  کشا ، دناشفارب و  ار  ابص  داب  هحیار  ات  تسا  رومأم  داب ،

.تسادیوه نامسآ  هتفهن  ياه  هار  رون ، ینوزف  زا  تسا و  ناگتسکش  لد  رازاب  حرط  دیما ، بشما ،

هدنز بش  نازیر  کشا  راودیما و  نارادیب  بش  ياه  همان  زا  اه  یهایـس  ندـیچ  رب  كرادـت  رد  تسد ، هب  ملق  نامـسآ ، ناگدنـسیون 
.دنامن یهایس  ات  راد ، هدنز  بش  يا  راپسب ، وا  هب  لد  راهنز ، دنراد ؛

ص:129

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


؛» ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  « ؛ تسا راگدرورپ  ترضح  وحم  زامن ، رون و  هسلخ  رد  يدرم 

، ربماـیپ بلق  تسا و  رگ  هراـظن  دـننام ، یب  یلوزن  لاـح  رد  ار  ملاـع  تاـملک  نیرتهب  نیرز  حول  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
.نامسآ زا  هدمآ  مالک  يدبا  هاگیاج 

نامـسآ ياهراشبآ  زا  تراشب ، تیدوبع و  زاون  شوگ  دورـس  دناوخ و  یم  شربمایپ  رب  ار  تقلخ  ریظن  یب  ناتـساد  بشما ، دنوادخ ،
.تسا ریزارس 

ملاع يوگم  ياهزار  رب  نامـسآ ، نارک  یب  هب  ور  ما  یلاخ  ناتـسد  کشا و  هب  یمین  نامـسآ ، یمین  مهاگن ، رادـیب ، هنابـش  رازه  نم ،
.ما هدرپس  شوگ 

! شا یکاخ  تعسو  رب  ادخ  مالک  رون  سامت  زا  دلاب  یم  دوخ  رب  هچ  تسا و  لوزن  هوکشاب  هظحل  نادردق  نونکا ، ملاع ، هرذ  هرذ 

رد ار  دوخ  مالک  تمظع  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  يرپس  ار  ناـشندوب  تاـظحل  نیرتردـق  نارگ  ناـهج ، نیا  ياوه  ینیمز و  كاـخ  بشما 
.دنا هدرک  ساسحا  دوخ 

ار نامسآ  هدوشگ  ياه  هزاورد  تخانش  دیاب  ردق  سپ  .دوبعم  اب  هناقـشاع  ياه  همزمز  همزمز ؛ دناوخ و  یم  يرادیب  هب  ارم  ردق ، بش 
.سدقم تایآ  لوزن  رد  دیشک  دیاب  سفن  نامسآ و  نابات  رون  رد  دش  دیاب  رو  هطوغ  ردق و  بش  رد 

! ردق سدقم  بش  رب  مالس 

یجنپ هجیدخ  / يزوسب بشما  دیاب 

! منک هدامآ  ار  دوخ  دیاب 

! منک اهر  ار  ما  یگدنرپ  تعسو  بشما ، مهاوخ  یم  مراد ؛ شیپ  رد  یگرزب  رفس 

! درمش تمینغ  ار  تصرف  دیاب 

! تسناد ردق  ار  اه  هظحل  نیا  دیاب 
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نامریگ نیمز  يا ، هبذاج  چیه  يورین  هک  کبـس  ردـق  نآ  میوش ؛ رت  کبـس  يردـق  تسا  یفاک  طقف  درک ؛ هبرجت  ار  زاورپ  ناوت  یم 
هّللا مسب  ادخ » بُرق   » سوه دراد  هک  ره  .تسا  کیدزن  ردق  ياه  بش  دنکن !

نیا دوخ -  زا  دیاب  .تسین  ییاج  ام  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  تسین ! ندنام  لاجم  رگید  .دبلط  یم  يا  هناقـشاع  ياه  مدق  برقت ، هّداج 
! منک ترجه  دوجو ، مامت  اب  دیاب  .منزب  رس  مرگید ، نآ  هب  منک ؛ ترجه  اه -  یتشز  نیمزرس 

.تسین یهار  یهلا ، ِنآ »  » ات ینیمز  ِنَم »  » نیا زا 

.تساج نآ  هب  ندیسر  هار  نیرت  هاتوک  اه ، بش  نیا 

.دیراد ینیگنـس  هفیظو  امـش  بشما  .دـنادرگ  زاب  ار  نات  هتفر  تسد  زا  يوربآ  اه ، کشا  هک  دـیاش  نم ! هایـسور  ياه  مشچ  دـیرابب ،
.دیشکب ار  نت  مامت  روج  دیاب  امش  دیراذگب ! صالخا »  » قبط رد  دیراد  ناوت  هچ  ره  دیاب 

هک دینک  هیرگ  میاه  هناش  لاح  هب  دنزغلن ! طارـص ، لپ  رب  ادرف ، هک  دـینک ، هیرگ  مناوتان  ياهاپ  لاح  هب  دـینک ؛ هیرگ  مناتـسد  لاح  هب 
! دنتسکش لاح  رد  میاه  هانگ  نیگنس  راب  ریز 

! نم هایسور  ياه  مشچ  دیرابب !

! تسا هشیمه  زا  رت  نابرهم  ادخ  بشما ،

! دننک یم  یگرزب  ياهراک  ریقح ، ياه  هرطق  نیا  دهد ! یم  شاداپ  اه  کشا  نیا  هب  ادخ  بشما ،

! دنشکب شتآ  هب  ار  منت  تسا  رارق  هک  دنتسه  یمشخ  ياه  هلعش  هدننک  شوماخ  اه ، کشا  نیا 

.ما هداهن  هداج  رد  اپ  اه  کشا  نیا  ددم  هب  نم  هک  نم ! هایسور  ياه  مشچ  يا  دیرابب ،

! تسین يّدح  ار  ما  يراسمرش  تسا و  یهت  مناتسد  هنرگو ، ما ؛ هدز  ایرد  هب  لد  اه  ندز  هلان  نیا  دیما  هب  نم  هک 

هک نکـشب  نم ، هتفرگ  راگنز  هنیئآ  يا  نکـشب  لد ! يا  زوسب  درک ! مهاوخ  کبـس  اه ، کشا  نیا  ددـم  اب  ار  مهاـنگ  زا  رپ  راـب  هلوک 
کی ما ! هتفر  ار  هار  زا  یمین  ینعی  ینکشب ، هک  وت  مدنمزاین ! نتسکش  نیا  هب  بشما ،
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، ینکشب بشما  دیاب  يدرک ! هدارا  هک  اجک  ره  هب  يدرب ؛ یتساوخ  هک  اج  ره  هب  مه  ارم  يدرک و  یشک  ندرگ  رمع ،

.دننز یم  هراّوف  اه  کشا  دزوسب ، لد  دنراب ، یم  زین  اه  مشچ  ینکشب ، وت  .دنکب  اهراک  وت  زوس  هک  يزوسب ، بشما  دیاب 

.میسرن يرگید  ردق  بش  هب  زگره  دیاش  درمش ، تمینغ  ار  تقو  دیاب 

یمرخ هفطاع  «/ هّللا ای  َکِب  »

.منیچ یم  هراتس  رحس ، ات  بشما ،

.دراب یم  اّنمت  منشوج ،»  » ياهدنب مامت  زا 

.دنک یم  نادنچ  ود  ار  ما  هثاغتسا  تأرج  تباجا ، ياه  هزاورد 

« تسا یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ   » توکلم و هب  ور  يا  هچیرد 

.میاشگ یم  ور  شیپ  ار  وت  فحصُم 

هیاس رد  هک  یتیانع  قح  هب  ار  وت  يا ، هدنایامن  مناج  حور و  رب  ار  نآ  هقباس  هک  یتمارک  قح  هب  ار  وت  تا ، هلالج  ءامـسا  قح  هب  ار  وت 
! اتمه یب  بوخ  يا  ار ، میاه  ینامرفان  همه  شخبب  نم  رب  ما ، هدوب  تتمعن  هرفس  راوخ  هزیر  تساه  لاس  نآ ، راس 

هّللا ای  َِکب  هّللا  ای  َِکب  ما ؛ هتسشن  سّدقم  باتک  هیاس  ریز  تتاملک ، هیاس  ریز 

« ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  ْنَم  ای  « ؛ مناوخ یم  وت  مان  هب  ار  وت 

ُبَرهَی ِْهَیِلا  ْنَم  ای  « ؛ مراد میب  تباذع  ياه  هلعش  زا 

« نُوِفئاْخلا

« نُونیدُْملا ُعَْزفَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای  ، » ریذپب ار  تراسمرش  هدنب 

ار ملد  ياه  هوکـش  نوُّبِحُملا » ُرِخَتْفَی  ِهب  ْنَم  ای  « ؛ مهد یمن  ملاع  هب  هک  تسا  یتّبحم  ما ، هیامرـس  ما ؛ هدـمآ  تیوس  هب  مقایتشا  مامت  اـب 
.یناد یم 

دننز یم  مقر  اروام »  » رد ارم  تشونرس  بشما ، دهد ؛ یم  لقیص  ار  میاه  مشچ  هبوت ، بآ 

.موش یم  یلاخ  مدوخ  زا  دنناسر ؛ یم  وت  هب  ارم  اعد ، ياه  هریگتسد 
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؛ دنا هدش  عّجسم  میاه  فرح  مامت 

« بَر ای  ِراّنلا  َنِم  انْصِّلَخ  ثْوَْغلَا  ثْوَْغلَا  »

دنکش یم  ار  بش  توکس  مضغب ، گنهآ 

، ما هدرک  دهع  موش ، زاغآ  رون  زا  ما  هدرک  دهع  ملد  اب  .دشاپ  یم  دیما  رذب  میاه ، تسد  يور  نامـسآ ، .دـنا  هدـش  هاتوک  اه  ُلپ  همه 
منکشن دهع 

.دوش یم  رشتنم  اضف  مامت  رد  ناگتشرف ، لاب  يادص 

.دهد یم  تباجا  رطع  اه ، بش  نیا  ياوه 

« ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  « ؛ مهد یمن  یتعاس  زور و  بش و  چیه  هب  ار  نشور  رحس  ات  ياه  بش  نیا 

« ٍریَصب ِّلُک  ْنِم  ُرَْصبَأ  ای  ، » راد ینازرا  تریصب  رون  میاه  مشچ  رب 

.منز دنویپ  ما  یگدنز  مامت  هب  ار  اه  هیناث  نیا  مهاوخ  یم 

رون و سنج  زا  مناشوپب  ینـشوج » ، » میاه هژاو  مامت  نت  رب  مهاوخ  یم  مهد ، تیارـس  میاهزامن  مامت  هب  ار  اه  تعکر  نیا  مهاوخ  یم 
.تباجا زاین و 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسا هدوشگ  نامسآ 

لیس زج  تسه ، يربا  رگا  تس ! یناراب  هراتس  هچ  .دید  ناوت  یم  ار  ادخ  هک  تسا ، هدوشگ  نانچ  نامسآ  تفه  ياه  هزاورد  بشما ،
ورف لاس  هس  تسیب و  هرطق ، هرطق  هک  يزاجعا  نآ  همه  هک  بشما  تسا  هدوشگ  ناـنچ  نآ  نامـسآ ، .دـیراب  دـهاوخن  نآ  زا  تمحر 

، دیکچ

.درک دهاوخ  طوبه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هنیس  سونایقا  هب  مامت ، هنوگ و  لیس  بشما 

.ناور ياه  بآ  يرابکبس  زا  رت  یهت  گنس و  راب  هلوک  زا  رت  نیگنس  زور  ره  رت ؛ هتفشآ  درذگ ، یم  هک  زور  ره  موق ! يا 

.دیاب هک  يدصقم  زا  رترود  رود و  درذگ ، یم  هک  زور  ره 

! تسا رّرقم  هک  یهار  زا  رتریسم  جک  زور ، ره  زور و  ره 

هک ار  امـش  دـیاشخبب ؛ ار  رامـش  ات  وا  يارب  دـشاب  يا  هناهب  امـش و  يارب  دـشاب  يرگنلت  ات  دـش ، هدـیرفآ  ردـق ، هک  دوب  ناـس  نیدـب  و 
.دراد یم  ناتتسود 
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هرطق هرطق  شیاشخب ، ناراب  دناسرب و  تسود  شرع  هب  ار  ناتزاوآ  تمحر ، ياهداب  هک  دینک  زاب  نامسآ  رب  هبوت  ناتسد  کنیا ، سپ 
ریسم جک  ار  یلاس  دنا ، هدینارذگ  شومارف  هب  ار  یلاس  هک  نانآ  مامت  ار و  وت  ار  نم  دنک  کبس  دیوشب و  هک  نانچ  نآ  درابب ؛ امش  رب 
یلاس ات  درذگب ، ام  زا  هک  دوب  دهاوخ  دوز  هنرو  داهن ، دـیاب  ماگ  .یلطعم  یب  ریـسم  يوس  هب  تس  يرب  نایم  هار  بشما ، .دـنا  هدومیپ 

.رگید

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / ییالط ياه  هیناث 

فیح و رارکت ، یب  تسا و  هناگی  ریدقت ، بش  نیا  هک  دوشن ، مگ  ادخ  هام  هرمزور  دش  دمآ و  يال  هبال  رد  ردق ، ِردق  هک  دـنک  ادـخ 
« ردـق  » نیا دـیاش  درذـگب ! تلفغ  باوخ  هب  یبلط ، تیفاـع  كورچ  نیچ و  رد  نیّرز ، ماـش  نیا  ییـالط  ياـه  هیناـث  رگا  فیح  دـص 

.دنکن فافک  رگید  یلاس  ردق »  » ات نامتشونرس  ذغاک  دشاب و  وت  نم و  نیرخآ 

بابح درذـگب و  هدوسآ  بعل ، وهل و  هب  نآ ، سّدـقم  ياه  هّرذ  دوشن و  نامیاه  هّصغ  نایاپ  يارب  يزاـغآ  دـیپس ، بش  نیا  رگا  ادـب ،
! دوش

هتخاسدوخ ياه  هلعش  بیهل  زا  يدازآ ، تارب  هتسجخ ، بش  نیا  يادخ  تسد  زا  هک  نانآ  اشوخ 

! دنریگ یم 

! دنشون یم  نارفغ  تایح  بآ  دنوش و  یم  ریخ  هب  تبقاع  نان ، مان و  هصغ  زا  هدنخرف ، ماشم  نیا  نامد  هدیپس  هک  نانآ  اشوخ 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود  »

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردناو 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

« دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

! دنیامن یم  دوعص  اهربا ، يوس  نآ  ات  دننک و  یم  نشور  ار  اعد  سوناف  زامن ، هناد  دص  هحبس  اب  بشما ، هک  نانآ  اشوخ 

هرفـس هب  ار  ادـخ  تمحر  ناگتـشرف  دـنوش و  یم  اروام  یلاها  قیفر  بیغ ، نامـسآ  زا  یحو ، هرابکی  لوزن  ماـش  رد  هک  ناـنآ  اـشوخ 
كاپ و اوه ، اـت  دـنراب  یم  ورف  نیمز  ریوک  هب  ناـشکهک ، ناـیوگ  حّوبُـس  كراـبم ، بش  نیا  رد  هک  ارچ  دـنناوخ ؛ یم  شیوخ  تونق 

.دوش ریدقت  ییانشور  زا  راشرس  ناملد  ددرگ و  تباجتسا  رانا  ياه  هناد  قرغ  هدیپس ، ات  بش  نیا  دوش و  يراهب 

ص:134

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

یناهارف یناچیم  يدهم  «!/ یلع ای  »

.دشک یم  رد  شیوخ  هب  ارم  مسج  هراپ  هراپ  قیمع ، یبادرگ  دفاکش و  یم  رتفد  بلق  هاگان ، مراد ؛ یمرب  ار  ملق 

! يرآ .دنا  هدیشک  دق  مربارب  رد  هفوک ، کیرات  گنت و  ياه  هچوک  یلگ و  ياهراوید  میاشگ ، یم  هک  مشچ 

.دنک یم  رفس  هنوراو  هک  هک  تس  یباتش  رپ  راطق  نتسبآ  نامز ، لیر  مه  زاب 

رب ییامرخ  نان و  نابنا  هک  دـنیب  یم  يدرم  روضح  زا  راشرـس  ار  هفوک  ياـه  بش  هراومه  خـیرات ، ياـه  باـتک  تسا و  نابعـش  همین 
.تسین ییامرخ  ینان و  چیه  يدرم ، چیه  اما  منک ؛ یم  هرود  کت  کت  ار  اه  هچوک  مراد و  یمرب  مدق  هاگآدوخان ، سپ  دراد ؛ شود 

هچوک شوماخ و  اه  هناخ  مدرگ ؛ یم  رت  شیب  مور ، یم  رت  شیپ  دنشاب ! هتفگ  غورد  خیرات  ياه  باتک  دیاش  ...چیه ،  يدرد و  چیه 
روک اهنت  .دزاس  یم  راوشد  ار  ندیـشک  سفن  هک  نانچ  تسا ؛ هتـشغآ  ار  هفوک  بشما  ياضف  ینیگنـس ، یگرم  رابغ  ییوگ  یهت ! اـه 

.دشخب یم  کیرات  رهش  هب  یناج  دوارت و  یم  یلگ  هرجنپ  زا  هک  منیب  یم  ار  یناج  همین  غارچ  يوس 

.دـنک یم  مبوکخیم  ياپ ، درب و  تسب ، نب  ياه  هچوک  رد  يراوید  نوچ  نویـش ، هاـگان ، ...رت ؛  کـیدزن  زاـب  مور و  یم  رت  کـیدزن 
خیرات ياه  باتک  دای  هب  .دزیر  یم  نوریب  هتخوس  ياهرگج  زا  تسادیپ  هک  مونـش  یمن  اتبا » ای   » هلان يادـص  زج  مهد ؛ یم  ارف  شوگ 

.متفا یم 

، بیرقنع هک  متفا  یم  نیگآرهز  يریـشمش  هغیت  قرب  داـی  هـب  .دـیوش  یم  ار  منیبـج  يدرم  قرع  .تـسا  ناـضمر  مهدزوـن  بـشما ، و 
.درک دهاوخ  میتی  ار  هفوک  نادنزرف 
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ار خیرات  بادرگ  .تسا  هدیـسر  رید  میاه  هرطاخ  راطق  دنزیر ؛ یم  ورف  هعطق  هعطق  دنوش و  یم  وناز  ود  هدـش ، بوکخیم  ياپ  ود  ره 
.ناضمر مهدزون  میوقت  تسا و  هفوک  بش  همین  مه  زاب  میاشگ ؛ یم  مشچ  مور و  یم  زره  سپ  .منیب  یم  هداشگ  هفوک ، هنایم  رد 

يرد تسا و  نایامن  کچوک  يا  هچغب  يا  هناخ  رد  تشپ  هاگ ، زا  ره  اما  شوماخ ؛ مه  زاب  اه  هناـخ  تسا و  کـیرات  گـنت و  هچوک 
هک ار  ییاـپ  يادـص  اـت  مریگ  یم  باتـش  .درب  یم  نورد  هب  ار  هچقب  دـنیب ، ارم  هک  نآ  یب  یکدوک ؛ اـی  ینز  دوـش و  یم  هداـشگ  هک 

اب هک  منیب  یم  ار  يدرم  .مونشب  دوش ، یم  رت  کیدزن 

هچ مالسلا  هیلع  یلع  زج  يرآ ! .متفا  یم  خیرات  ياه  باتک  دای  هب  .ددرگ  یم  زاب  شا  هناخ  هب  دنـسرخ ، شوماخ و  یلاخ ، نابنا  کی 
؟ دشاب دناوت  یم  یسک 

هک تسا  هفیلخ  تفالخ  رطع  اهنت  .تسین  ینویش  رگید  بشما  .مور  یم  رت  شیپ  .دوش  یم  هتخورفا  هک  یغارچ  يوس  روک  مه  زاب  و 
.دنک یم  راشرس  ار  هفوک  ياه  هچوک 

، بشما .تفرگ  ارف  ار  مرکیپ  بیجع ، یباهتلا  هاـگان ، هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نتفگ  بر  اـی  بوذـجم  ینیـشنلد ! نما و  ياون  هچ 
یم بوخ  هک  يرفس  يارب  دراد ، یمرب  هشوت  ییوگ  دشوج ؛ یم  هفیلخ  يادص  رد  يدنسرخ  يراگتسر و  بش  تسا و  دوعوم  بش 

.تسا شیپ  رد  دناد 

! دوش ادرف  رگا  ياو  نم -  نوچ  نارازه  و  نم -  اما  و 

یم .تسا  نایغط  راظتنا  رد  هظحل  ره  هک  تسا  هدیرفآ  یناشفشتآ  نم  زا  یگتفـشآ ، بارطـضا و  .تسا  هدنامن  حبـص  زامن  هب  يزیچ 
هک مهاوخ  یم  ـالوم ! ورن  دجـسم  هب  ار  حبـص  زاـمن  نیا  ـالوم ! اـی  هک  منزب  داـیرف  .مبوـکب  رد  رب  منزب و  وـناز  مورب ، رت  شیپ  مهاوـخ 

هرجنح زا  ییادص  تشادرب و  مناوت  یمن  مدق  زا  مدق  مشوک ، یم  هچ  ره  غیرد ! اما  قشع ، هناخ  زا  تظافح  هب  موش  ریـشمش  هچراپکی 
یمن دوخ  هفیلخ  دیاش  میوگ  یم  دوخ  اب  .دـشخب  یم  مشمارآ  هک  تسمالـسلا  هیلع  یلع  زاین  زار و  يادـص  اهنت  .دزیر  یمن  نوریب  ما 

.تسناوت یم  مه  تسناد و  یم  مه  هنرو  تساوخ ،

.تیب لها  شوماخ  غاد  مالـسلا و  هیلع  یلع  تاجانم  تسم  .نشور  هرجنپ  هب  هریخ  ناـنچمه  نم  تسا و  هدیـسر  ارف  حبـص  ناذا  هاـگ 
.ورن دجسم  هب  ار  حبص  زامن  نیا  الوم ! ای  هک : مونش  یم  ار  نامز  نیمز و  سامتلا  يادص  .دتفا  یم  هار  هب  دوش ؛ یم  هدوشگ  يرد 

.دننک یم  هیرگ  دنا ، هدید  سوباک  هک  یناکدوک  تسا و  هتشاد  هاگن  رادیب  حبص  ات  بشما  ار  هفوک  نامیتی  مامت  يا  هروشلد 
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.تسا هتفر  باوخ  هب  دجسم  رانک  يدرم  .دزادنا  یم  نامسآ  هب  بیرغ  یهاگن  دسر ، یم  هک  دجسم  هب  یلع 

شاک يا  .دتسیا  یم  ناذا  هب  نذوم  هدب ! لقیص  ریـشمش  تسین ؛ باوخ  تقو  يدارم ! دیوگ : یم  بل  ریز  دزادنا و  یم  یهاگن  هفیلخ 
! دش یمن  مامت  زگره  ناذا  نیا 

! دوش یم  هتسب  اه  تماق  و  هالصلا !» تماق  دق  »

.ددنب یم  مشچ  زادنا و  یم  یهاگن  بارحم  هب  دنک ، یم  یثکم  تعامج  ماما  تسا ، هدجس  هاگ  ربکا ؛ هّللا 

نارازگزامن لیخ  .درمش  یم  هظحل  شراظتنا  رد  تساه  لاس  هفیلخ  هک  انشآ  ییادص  .دور  یم  ینالوط  يا  هدجـس  هب  یمارآ  هب  سپ 
.تسا هدجس  رد  زونه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنراد ؛ یمرب  هدجس  زا  رس 

« هَبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  : » دسر یم  شوگ  هب  هفیلخ  دنسرخ  اما  دولآ  نزح  ياون  دوب و  هدش  نینوخ  بارحم 

؟ دنک يرثا  یلع  قرف  هب  تسناوت  یم  غیت  مادک  ایآ 

ریشمش درک  یم  رثا  یک  تقرف  هب  »

« تفگ یلع  ای  مجلم  نبا  منامگ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشع هیثرم 

دریگ یم  باتش  ندیمد ، يارب  رحس 

دریگ یم  مالسلا  هیلع  بارتوب  ِمدق  زا  باتش 

تسا ناشیرپ  ینک ، یم  رظن  هک  نامسآ  هب 

تسا ناشیرپ  ینک ، یم  رظن  هک  نارک  ره  هب 

! تسادخ ریش  نیمک  رد  رگم ، قافتا  هچ 

تساه هیناث  يالتبم  نیمز  ياه  هظحل  هک 

دیآ یم  زادگ  ناج  مالسلا ، هیلع  یلع  ياون  ارچ 

دیآ یم  زار ، لثم  نیمز ، نهذ  هب  ارچ 

الوم لماک ، يدوهش  رد  یتسه ، هرذ  هرذ  دنک و  یم  تکرح  هتشاد ، ناهن  شیوخ  رد  يداش  هودنا و  تُهب و  یناهج  هک  ییاه  مدق  اب 
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ربخاب نآ  ِعوقو  زا  تساه  لاس  ترضح ، هک  دنناد  یمن  ییوگ  دننک ؛ یم  رطخ  هّجوتم  ار 

! تسا

!؟ دیناد یم  هچ  قشع  زا  امش  اه ! یباغرم  يآ 

! دیتسین هناّنَح » ُنتُسا   » هزادنا هب  یتح  هک  ییاه  نوتس  يآ  نیشن ! هشوگ  ياه  بارحم  يآ  دیا !؟ هدناوخ  هچ  بوبحم ، لصو  زا  امش 

! درک دهاوخ  تمسق  زامن  اب  ار  شیوخ  تمظع  باتفآ ، دسر و  یم  نایب  جوا  هب  قشع ، هیثرم  زورما ،
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زار لد  رب  هدربن  یپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ریغ  هب  یسک 

! زامن نایم  تبقاع  بلط ، هب  دسر  یم  هک 

نآ ار ، حالس  یب  ِدرم  یتح  هک  ینامدرمان  درورپ ؛ یم  ناماد  هب  ناگلفِـس ، هک  تشاد  دیاب  ایند  زا  هوکـش  هک  هآ ، بارحم ؛ ات  هبعک  زا 
! دنناسر یم  تداهش  هب  هدجس ! رد  مه  نآ  زامن ، رد  مه 

! تدرمان ياه  هراودرم  نیا  اب  فا ! ایند ، يا  وت  رب  فا 

! تا یماش  زا  رتدب  نارابت  یفوک  نیا  اب 

دندروخ وا  نان  هک  يدیلپ  نامدرم  هچ 

! دندرب افق ، زا  نمشد  دوخ ، هناخ  هب  یلو 

باتفآ ردق  هک  یموق  يور  دیاب  نوگ  هریت  دیآ ! یم  خـیرات  ياه  هچوک  زا  ناشتنایخ  يوب  زونه  هک  اه ؛ سیق  نب  ثعـشا  دابم  ناوارف 
! دننادن

! مالسلا هیلع  یلع  نینوخ  ياه  مّسبت  تسا و  بارحم 

! هَبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  ِكاوژپ  تسا و  بارحم 

، مالـسلا هیلع  لـیربج  ترـضح  داـیرف  .تشذـگ  دوخ  یتسه  یماـمت  زا  شرطاـخ  هب  ـالوم  هک  یناـمرآ  نوخ ؛ زاـمن  تسا و  بارحم 
! دنک یم  لدب  نویش  هب  ار  کیالم  تُهب  دنکش و  یم  ار  اه  نامسآ  توکس 

مامت هک  دشاب  نمشد  ِنآ  زا  ریش  راذگب  دنکشب ! قشع  هزور  تسود ، لامج  یب  یقـشاع ، هنوگچ  اّما  دنروآ ، یم  ار  ریـش  ياه  هساک 
هدرواین نامیا  يا  هدیپس  هب  بش ، زج  شهایس ، لد  هدیشونن و  هنیک  یخلت  زج  رمع ،

! تسا

يریظن هیبـش و  شنیرفآ ، هاـگراک  رد  هک  يزاوـن  هدـنب  ریما  تسا ؛ زاوـن  ناـمهیم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسمالـسلا ؛ هیلع  یلع  مسر  نیا 
! َملاَْعلا ِمولظَم  َلَّوَا  اَی  َْکیَلَع  ُمالسلَا  درادن !

، تسا صیرح  تموکح  رب  دنیوگ : یم  میوگب ، نخس  رگا  : » هک دزادنا ، یم  نینط  قافآ  لد  رد  هظحل  ره  تیادص  ییوگ  ناج ! الوم 
ياـه جـنر  اـه و  گـنج  هـمه  نآ  زا  سپ  گرم !؟ زا  سرت  نـم و  زگره ! دــساره ، یم  گرم  زا  دــنیوگ : یم  مـنک ، توکــس  رگا 

(1) !« تسا ردام  ریش »  » هب كدوک  هقالع  زا  شیب  گرم ، هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  دنزرف  هقالع  هک  دنگوس  ادخ  هب  نوگانوگ !

هب دیشروخ ، ياهوترپ  نیلوا  اب  ار  مالسلا  هیلع  الوم  لصو  تراشب  دیسر و  رت  مامت  هچ  ره  باتـش  اب  ردق ، بش  هاگ  حبـص  نیلوا  و  ... 
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.دیناسر یتسه  یمامت 
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! تسا رو  هطوغ  خیرات  الوم ، هتفگان  نانخس  تُهب  رد  زونه  ییوگ 

! هغالبلا جهن  ینارون  قافآ  زا  ییاشگ  زمر  راظتنا  رد  نامسآ  و 

.زومایب ام  هب  ار  ترضح  تخانش  ِتفرعم  مالسلا ، هیلع  ردیح  نینمؤملاریما  انالوم  قح  هب  یهلا !

يداب تهزن  !/ دنک یم  هیرگ  درم 

هچوک سانـشان  درگبـش  نآ  هک  دیاش  دنربب ، دوخ  اب  ارم  هنابـش ، باوخ  ِرذگهر  ياهداب  مراذگن  هک  مدوب  هدرک  طرـش  دوخ  اب  اهراب 
.مسانشب ار  هفوک  ياه 

يادص هک  نآ  زا  شیپ  بش ، ره  متـشاد و  هلـصاف  متیموصعم  ياه  هزایمخ  هزادنا  هب  يرادـیب ، غولب  ات  هک  مدوب  يا  هچب  رـسپ  نم  اما 
هزم ما  یگنسرگ  خلت  ماک  ریز  رد  ار  وا  مرگ  مان  باوخ  ینیریش  متسب و  یم  ار  منامشچ  هرجنپ  مونشب ، ار  اه  هراتس  ياپ 

در زج  وا ، زا  دوش و  یم  هدینـش  وا  هنابـش  ياوجن  ياـج  هب  حبـص ، ياـهنت  هتخاـف  زاوآ  هک  مدوشگ ، یم  مشچ  یتقو  مدرک و  یم  هزم 
.دوب هدنامن  یقاب  يزیچ  متروص ، يور  رب  شیاه  کشا  هدش  کشخ 

هیرگ هک  درم  تفگ : یم  مردام  متـسیرگ و  یم  وا  هرابود  ندیدن  ترـسح  هزادـنا  هب  مدرب و  یم  ورف  شیوخ  نابیرگ  رد  رـس  نم ، و 
! دنک یمن 
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؟ تسا درم  مادک  نآ  زا  دوش  یم  هدینش  اه  ناتسلخن  رد  هک  يا  هنابش  ياه  هیرگ  يادص  هک  مدیشیدنا  یم  دوخ  اب  نم  و 

ياه هچوک  مدـیرپ و  اج  زا  مدوب ، هدـید  هک  يدـب  باوخ  تشحو  زا  یبش  هک  مدوب ، اهربا  يور  رب  وا  دای  اب  يزاب  لوغـشم  زونه  اـما 
هـصالخ دـیخرچ ، یم  تسد  هب  تسد  هک  ریـش ، زا  يا  هلایپ  رد  رهـش ، یکیرات  همه  ییوگ  مدـید ؛ وا  ياپ  يادـص  زا  یلاخ  ار  هفوک 

! هفوک سانشان  درم  رابنوخ  نامشچ  يافش  يارب  دندوب  هدش  دنلب  نامسآ  هب  ور  هک  یناتسد  دوب ؛ هدش 

لثم اما  متخانـش ، ار  ما  یمیتی  ياه  بش  ردـنلق  هچ  رگا  نم  دـش و  اهر  ما  يدـیماان  نامـسآ  رد  میوزرآ ، كدابداب  باـنط  بش ، نآ 
! دنک یمن  هیرگ  هک  درم  دیوگب : مردام  هک  نآ  یب  مدرک ؛ هیرگ  دنتسیرگ ، یم  بش  یکیرات  رد  باتفآ ، هناخ  رود  هک  ینادرم  همه 

یتیاده نیسح  /؟ تمونشب هنوگچ 

! مریمب دهاوخ  یم  ملد 

!؟ قشع زا  ییاه  ماگ  گنهآ  اب  نشور ؛ کیرات و  ياه  هچوک  رد  هدنور  هار  يادص  يا  تمونشب  هنوگچ 

؟ ...هّللا مسب  دنلب  ياه  ماب  زا  مدامد ، ياه  همزمز  نینط  يا  تمونشب  هنوگچ 

شوماخ خـیرات ، هتـسکش  ياه  غارچ  نوچ  هفوک ، ياه  هچوک  ياون  راذـگن  شکب ، تهار  شیپ  ياـه  هزیرگنـس  یناـشیرپ  رب  یتسد 
.دنامب

رد هدیچیپ  يادص  نیرخآ  يا  تمونشب  هنوگچ 

؟ كاخ رب  نامسآ  هرعن  نیرخآ  يا  بارحم ؟

؟ نامز يارب  اّما  رهش ؟ يارب  اّما  تشاد ! يدنیاشوخ  معط  هچ  وت  يارب  اج  نیا  .دهاوخ  یم  دایرف  تلد  مناد ! یم 

نیا زا  هآ  بش -  ظیلغ  ياوه  دنا -  هدـیبسچ  نامـسآ  ياهراوید  هب  تشحو ، زا  اه  هراتـس  .تسا  نشور  تا  يراگتـسر  ياه  سوناف 
! كاّفس غیت 

مد هدـیپس  نیا  هب  يراذـگب  هک  اپ  يرذـگب ، هک  راوگوس  یباغرم  دـنچ  نیا  زا  تسا ؛ هدـنامن  يدایز  ياه  ماگ  وت  هدجـس  نیرخآ  اـت 
هدـنام یقاب  دـنوادخ  مشچ  رد  تندـش  هریخ  ات  رگید  ماگ  کی  طـقف  .دیـسر  یهاوخ  شیوخ  كاـپ  نوخ  تارطق  نیلّوا  هب  یـشحو ،

.تسا

! الوم دنشکب ، سفن  ار  ترطع  اه  ناتسبش  مامت  راذگب 

سنج زا  ییاه  تسد  اب  تسا ؛ هتخادـنا  گنچ  ار  هنیک  یقدـنخ  ياه  هدرـشف  شیاه ، تشم  رد  .تسا  هدـینت  شدوپ  رات و  رد  ناطیش 
.دزات یم  خیرات  هاگولگ  هب  ناطیش ، .رهز  یگتخآ و 
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!؟ كالفا رطع  يا  كاخ و  هناراهب  هجهل  يا  شوماخ ، ياوآ  يا  تمونشب  هنوگچ  مریمب ! دهاوخ  یم  ملد 

...!؟ تمونشب هنوگچ  مریمب ! دهاوخ  یم  ملد  زونه  اّما  نتسیرگ ! يارب  دهد  یم  ناج  ردقچ  اوه 
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یمیرک دیمحلادبع  دیس  / ینارفعز يایرد 

.متسناد یمن  نم  دوب و  هدش  ینارفعز 

هب هدرم ، رهوش  ناگ  هویب  لثم  مدوب و  هدز  لغب  ردام ، زا  هدش  رود  ياه  هچب  نوچمه  ار ، وا  هناخ  برد  بوچراچ  شندیدن ، لوه  زا 
.دز یم  جوم  مندوب  ياه  هیال  رد  یلع ،» ای   » دوب و قارف  دوس  کمن  متقاط ، مخز  .راچد  ییابیکشان  ياهربا  ياه  ياه 

میالوم هرهچ  تشد  زا  يا  هسوبلگ  ندیچ  يور و  ندید  یب  متسناوت  یم  هنوگچ  مالسلا ؛ هیلع  یلع  نیرید  رای  مدوب و  هتابن  نب  غبـصا 
!؟ مورب

! تساه هزرل  تسد  نم ، نتفر  ياپ  راگنا  تساه ! هشیر  تسد  نم  یتسه  تسد  راگنا  مرادرب ؛ مدق  زا  مدق  متسناوت  یمن 

ياپ هلقع » نب  دـیَوُس   » نم و .مور  یمن  اج  نیا  زا  .متخیوآ  میاقآ  هناخ  راوید  هب  ار  ما  هیرگ  قه  قه  مداد و  یبیرغ  ياه  هناش  رب  هیکت 
تـشخ نم ، دـنداد و  ملوخد  نذا  هک  هیناث  نآ  زا  هآ  .میوش  مارآ  لد  مینیبب و  ار  شیوجلد  يازفا  برط  يور  رگم  ات  تسین ؛ نامنتفر 

! متسناد یمن  نم  دوب و  هدش  ینارفعز  هک  ییایرد  مدش ؛ مگ  وا  رد  متخادنا و  ایرد  نماد  هب  ار  شیوخ  تشخ 

.اقآ راسخر  ای  دوب  رتدرز  شرس  لامتسد  متسنادن  هک  دوب ، هتفر  نوخ  ردق  نآ  نم ، هلالآ  هتفاکش  قرف  زا 

یجنپ هجیدخ  / هفوک درگبش  سانشان 

درک وضو  رت  ییادخ  بش  نآ  یلع 

! درک وربآ  یب  ار  گرم  ابیز ، هچ 

.دزو یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  یلع ، ياه  مدق  رطع 

.تسا دهاش  اه  بش  همه  لثم  هشیمه ، لثم  هام ، دور و  یم  دجسم  تمس  هب  هفوک ، درگبش  سانشان 
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.تسا ناهج  ضبن  هک  ییاه  مدق  گنهابرض  هب  هدرپس  لد  هراب ، رازه  هرابود ، هام ، و 

.تسا هشیمه  زا  رتدنت  مالسلا ، هیلع  یلع  ياه  مدق  يادص  بشما ،

، مالـسلا هیلع  یلع  دـنک ، یم  سح  ار  نیا  نیمز ، تسین ؛ هشیمه  لـثم  .تسا  هدـش  ضوـع  مالـسلا  هیلع  یلع  نـتفر  هار  زرط  بـشما ،
.دراد باتش 

شیاه ماگ  زا  دکچ  یم  تداهش 

شیاپ ياج  ارب  دهن  یم  اپ  نامز 

دنرارق یب  بشما  راوید ، رد و 

!! دنرامش یم  ار  یلع  ياه  مدق 

! ددرگزاب الوم  شاک 

! دورن دجسم  هب  الوم  شاک 

! دوشب بارخ  ایند  شاک  دنامب ! باوخ  بشما  مجلم  نبا  شاک 

.تفر یلو  .دورن  دجسم  هب  یلع  دورن ؛ یلع  اما  دوش ، راوآ  نیمز  رب  نامسآ  شاک 

دش نوخ  خیرات  لد  تفر و  یلع 

مامت

دش نوگژاو  اه  نامسآ 

.دراذگ دجسم  هب  اپ  الوم  راگنا  دسر ! یمن  شوگ  هب  یلع  ياه  مدق  يادص  رگید 

! دننیبن ار  وا  رگید  هک  دننک ، یمن  رواب  میوگ -  یم  ار  اه  هچوک  دننک - ؛ یمن  رواب 

هک میوگ -  یم  ار  اه  ناتـسلخن  دنک -  یمن  رواب  .دـشابن  شا  هنابـش  ياهزاین  زار و  دـهاش  هک  میوگ -  یم  ار  هام  دـننک -  یمن  رواب 
! دنوشن تسم  مالسلا ، هیلع  یلع  تاجانم  رطع  زا  رگید 

دونشن ار  یلع  ياه  سفن  رطع  رگید  هک  میوگ -  یم  ار  هاچ  دنک -  یمن  رواب 

! دش یمن  رحس  زگره  بشما  شاک  دوش ! میتی  بشما  هک  میوگ -  یم  ار  ایند  دنک -  یمن  رواب 
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! دنام یم  باوخ  مجلم  نبا  شاک 

رون تعسو  هداهن  اپ  دجسم  هب 

رورغم کیرات و  بش  هتفخ  يرانک 

رادید قوش  زا  ام  يالوم  یلو 

! رادیب درک  دوخ  لتاق  ابیز  هچ 

! یلع قرغ  بارحم ، تسادخ و  قرغ  بارحم ، رد  یلع 

! دوش فرصنم  شیوخ  میمصت  زا  مجلم ، رسپ  شاک  یلع ؛ هناوید  بارحم ، تسادخ و  يادیش  تسم و  مالسلا ، هیلع  یلع 
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! دزرلب شلبق  شاک 

! دنکشب شتسد  شاک 

! ...شاک دشابن ! نیگآرهز  ریشمش ، شاک 

« یلع ای   » کی زاورپ ، کی  تسا ، هدجس  کی  ادخ ، ات  مالسلا  هیلع  یلع  هلصاف 

داد رس  گرم  ناذا  مغاب  رحس 

داتفا بارحم  هشوگ  تلادع 

درد هداّجس  رَس  ناهاگرحس 

درک یم  راطفا  دوخ  نوخ  اب  یلع 

! دش ردپ  یب  كاخ  و  ... 

! دش میتی  هشیمه  يارب  ایند 

!« هَبْعَْکلا ِّبر  ُتُْزف َو  »

رد ناـضمر ، هاگرحـس 19  .تسا  ناراگتـسر  ياوـشیپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  تسا و  مالـسلا  هـیلع  یلع  ِنآ  زا  يراگتـسر  هـک  ادـخ  هـب 
.دنام یقاب  یلع »  » هشیمه يارب  دش و  دلوتم  یلع  .مجلم  نبا  ریشمش  برض  اب  هفوک ، بارحم 

هنامز حورجم  قرف  زا  زونه 

! هناگی نآ  نوخ  تسا  ریزارس 

ینیدباع هحیلم  تفاکش /  تلادع  قرف 

هراشا

ینیدباع هحیلم  / تفاکش تلادع  قرف 

هناروابان درک ، یم  راد  هصغ  تمایق  ات  ار  خیرات  هک  يا  هدیپس  راظتنا  هب  هدـیدرون  رد  ار  هفوک  شوماخ  نامـسآ  هرتسگ  بش ، یهایس 
نیلاب رب  رـس  نایفوک  همه  ییوگ  .دیـسر  یم  نامز  شوگ  هب  توکـس  دایرف  اهنت  گنرین ، ياه  هناخ  زا  .دز  یم  قرو  ار  ناـمز  باـتک 

.دندرک یم  هراظن  ار  ناش  یگنر  رازه  باوخ  دندوب و  هداهن  يدبا  تلفغ 
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.دیشخرد یم  بش  يادلی  لد  رد  يا  هقعاص  نوچمه  وا  نامشچ 

هدش توکس  دیهـش  .دوب  شزور  نیـشنمه  یبیرغ ، لاس ، ياه  لاس  .دش  یم  انعم  لاصو  شزار ، زمر و  رپ  نامـشچ  قرب  رد  بش  نآ 
.دوب هتسب  شقن  شنابل  رب  یشوماخ  رهُم  دوب و 

هاچ کیرات  هنیس  شتبرُغ ، ياه  هظحل  رادزار  اهنت 

.ناتسلخن توهبم  ياه  بش  همین  تولخ  دوب و 

.دروخ یم  مقر  ربص  تایح  تشونرس  بش ، نآ 
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دنتفر و شیوس  هب  راظتنا  ناغرم  .دراذگ  هچوک  تولخ  رب  ياپ  درکن و  گنرد  وا  اّما  دنتشادزاب ، نتفر  زا  ار  وا  سامتلا  اب  رد ، ناتسد 
وا زاب  یلو  دنتـسب ، ار  ییادـخ  هار  ناشانمت ، شهاوخ و  زا  راشرـس  ياـه  لاـب  اـب  دـندیخرچ و  شدوجو  عمـش  درگ  هناورپ ، نوچمه 

.درکن گنرد 

.تسادخ ترایز  رظتنم  هک  دیمهف  دش  یم  شزار ، زمر و  رپ  نامشچ  زا  دیـسر و  یم  شوگ  هب  نتفر  ياوآ  شتبالـصاب ، ياه  مدق  زا 
ياه همزمز  یناراب و  ياه  مشچ  هنشت  بارحم ، دوب و  شلاصو  رارق  یب  قاتشم و  هفوک ، دجسم  ینامسآ ، ياه  هظحل  نآ  يوهایه  رد 

.شا ینابر 

.درک مایق  قوشعم  اب  زامن  هب  بوبحم ، بارحم  رد  داد و  زاورپ  جورع  جوا  اـت  ار  خرـس  ناذا  نیرخآ  توکـس ، رجنح  زا  دـمآ و  یلع 
نیک رجنخ  اب  تلادع  قرف  .رادغاد  ار  هنامز  دزاس و  راگتـسر  دـبا ، ات  ار  شیوخ  ات  تشاذـگ  تسود  ناتـسآ  رب  رـس  دـعب ، يا  هظحل 

.تفاکش

نیمز رب  نامسآ  هنیس  زا  ناگتشرف  متام  کشا  داد و  رس  یسک  یب  دایرف  نامز ، نیمز و  تفرگ و  نوخ  گنر  دیـشروخ ، مارحا  سابل 
.دیکچ ورف 

ورف تبیـصم  نیرت  هنانگمغ  رد  ار  مدآ  ملاع و  دـش و  اهر  نیگنـس ، درـس و  یتیمولظم  يارو  زا  دوب ، شنیرفآ  تیاغ  هک  وا  ناج  غرم 
.دُرب

ییابطابطروپ یلع  دیس  / هفوک ياه  هچوک 

! دنا هداد  تسد  زا  ار  یسک  هچ  دنا  هدیمهف  هزات  هفوک  ياه  هچوک 

هک کنیا  مه  هفوک  دـمهف ؛ یم  ار  بآ  يانعم  یبآ ، یب  رد  اهنت  دـیوج و  یم  ار  نآ  تسا ، بآ  رد  هک  یماگنه  اـت  هک  یهاـم  دـننام 
هتفای ار  وا  تسا ، مورحم  مالسلا  هیلع  یلع  شخب  شمارآ  ياه  ماگ  زا  اه ، بش 

.تسا

رون رهش  نانکاس  رگید  تسا ، هدنام  زجاع  اهنآ  ییانـشور  زا  مه  هام  هک  کیرات ، ياه  بش  نیا  .درادن  يرون  رگید  هفوک  ياه  بش 
.دید دنهاوخن  تشذگ ، یم  کیرات  گنت و  ياه  هچوک  زا  بش  ياه  همین  هک  ار 

دوخ نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بش ، ره  هک  يا  هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  ياه  لخن  .درادن  يرگدایرف  رگید  هفوک  ياه  ناتـسلخن 
.تشاد دنهاوخن  نینچ  نیا  ینامهیم  رگید  دنتفرگ ، یم 
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.دنرادن یسردایرف  رگید  هفوک ، نامیتی 

قحتسم ار  دوخ  یگدیسر ، رد  یهاتوک  ناربج  هب  هک  یتروص  درک ، یم  يریگتـسد  ناشیا  زا  کیرات ، ياه  بش  همین  هک  ییاه  ماگ 
، تسناد یم  شتآ 

ياه تسد  اب  رگید  دوب ؛ رت  هاگآ  نامـسآ  ياه  هار  هب  هک  ییامنهار  دیـشک و  یم  شود  رب  ار  نانز  هویب  بآ  کشم  هک  ییاورناـمرف 
! دنراد قح  هفوک  ياه  هچوک  .درک  دهاوخن  تمسق  ار  امرخ  نان و  دوخ ،

! دنا هداد  تسد  زا  ار  یسک  هچ  هک  دنا  هدیمهف  هزات 
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هللا همحر  ییابطابط  نیسحدمحم  همالع  تشذگرد 

هراشا

هبنش

نابآ 1382  24

ناضمر 1424  20

nov. 15  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیریش مّسبت  نیرخآ 

، نافرع بان  قیاقد  زا  راشرس  یلو  ّمنرت ، کی  يراج  دوهش  هب  مّسبت ، کی  ینامـسآ  قارـشا  هب  میـسن ، یلاب  کبـس  هب  بآ ، یلالز  هب 
.دوب اه  ساسحا  نیرتانـشآ  زا  رپ  شدوجو  ظفاح و  هنافراع  ياه  لّزغت  زا  رپ  شهاگن  .دوب  نآرق »  » ینامـسآ همزمز  لّرغت و  تمکح ،

دوب و شحور  تفاطل  ِنیگمرش  شا ، ینابرهم  یتح 

مشچ هب  یلاجم  دُرب و  یمن  کشر  نیمز ، رد  شدوجو  هب  نامسآ  شاک  يا  .دیوارت  یم  شا  ینامسآ  تماق  زا  عضاوت ، یگتـسارآ و 
! داد یم  نامراب  ترسح  ياه 

! هشیمه اّما 

دنا هدازآ  هک  نازرورهم » نیهَم  »

اهرات ناج ، ماد  زا  دنزیرب 

اه هوک  رد  هدُرم  اهداهرف ، هچ 

!« اهراد رب  هتفر  اه ، جّالح  هچ 

.تمکح راز  هولج  ِگنر  رازه  نامک  نیگنر  تفرعم ، ناتسلگ  هولج  رازه  سوواط  ینعی ، همّالع ،

ای نازیملا » « ؟ منیـشنب فـصو  هب  ار  تا  هنییآ  نیمادـک  ملع ! زیگنا  تهب  هعوـمجم  يا  تراـثآ ، ناـشکهک  تساـهتنا ، یب  هچ  هـک  هآ ،
؟ ار رافسا  هیشاح  ای  یسانش  ظفاح  ار ؟ مسیلائر  شور  هفسلف و  لوصا  »
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یم يرگشیاتس  ار ، تمکح  سونایقا  هک  میوگب ، نخس  وت  زا  نایب  نیمادک  اب  وگب  ار ...!؟ تافـص  تاذ و  ياه  هلاسر  ای  هیهلا  هفـسلف 
! تافص ياه  هژاو  كدنا  هن  تاذ ، نارک  یب  زا  هدمآ  دورف  دهاوخ ؛

!؟ دش تاذ  يافرژ  زا  هاگآ  تافص ، زا  يا  هعومجم  كدنا  اب  دوش  یم  رگم 

زا ار  تلد  روط  ییانیـس ، قشع  هبذـج  و  درک ! تاـم  ار  وـت  هاـگن  ِتیب  هاـش  یّلجت ، رد  هک  یخُر  فیـصوت  زا  تسا  ناوتاـن  ملق  يرآ !
! تشابنا ملع ، ِسونایقا 

دُرب اورپ  یب  همه  زا  نید  لد و  نابوخ ، رهم  »

! درب ابیز  خر  هچ  نآ  دربن ، جنرطش  خُر 

هار مدرب  دوخ  هن  دیشروخ ، همشچرس  هب  نم 

! درب الاب  ارم  وت ، رهم  مدوب و  يا  هرذ 

دوب وت  يونیم  فک  دوب و  وت  يوربا  مخ 

« درب اج  کی  ناشن ، مان و  نم  ز  هولج ، کی  هب  هک 

مدق ییاهر ، شورس  دوب و  هتفرگ  ندیزو  لصو  میمش 

ینارون ار  قاتا  ياضف  شرون ، رپ  یناشیپ  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  هزات ، یناجیه  یناوتان ، مامت  اب  .تشاذـگ  یم  همـالع »  » هناـخ رب 
.دوب هدرک 

ُسْفَنلا اَُـهتَّیَا  اَـی  دورـس : یم  ار  كاـخ  ملاـع  زا  ییادـج  لّرغت  ییانـشآ ، رطع  دوـبن و  يا  هلاـه  زا  ناـشن  رگید  شهاـگن ، نامـسآ  رد 
.ٌهّیضْرَم ًهیِضاَر  ِکبَر  ِالا  یعِجِْرا  ُهَِنئَمطُملا 

!... تسیرگن یم  ار  حور  زاورپ  فرگش ، ینیسحت  اب  شهاگن  راگنا  تسب ؛ شقن  شنابل  رب  نیرش ، مّسبت  نیرخآ 

! داب نازرورهم  زبس  ِقفا  شیاه ، ینابرهم  دای  و  يداش ، لزغ  زا  هدنکآ  شلابکبس ، حور 

تمغ هک  ناساره ، میدوب  هتخابلد  همه 

! درب اهنت  ارم  تخادنا ، رس  تشپ  ار ، همه 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

نابآ 1382  25

ناضمر 1424  21

nov. 16  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / تلادع دیهش 

مسیون هچ  وت  گوس  هب 

هوتسن دهاجم  يا  وت 

هدیقع هار  دیهش 

تلادع هار  دیهش 

« تسکشب رس  دیسر ، اج  نیا  هب  وچ  ملق   » هک مسیون  هچ  وت  گوس  رد 

لیئربج زا  ار  وت  غارـس  .تسا  نیگنـس  تفای -  ناوت  یم  ادخ  مالک  رد  تمیرکت ، میظعت و  زا  ناشن  دـصکی  زا  شیب  هک  وت -  گوس 
: دومرف هک  اج  نآ  تسا ؛ هدش  اضما  ادخ  میقتسم  رهُم  هب  وت ، نامیا  تارب  هک  تفرگ ؛ ناوت  یم  نیما 

(1)« َنوُوَتْسَی اقِساف ال  َناک  ْنَمَک  انِمُْؤم  َناک  ْنَمَفَأ  »
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(1) .دنتسین ناسکی  نانیا  تسین ] نینچ   ] دشاب قساف  هک  تسا  یسک  دننامه  دشاب  نمؤم  هک  یسک  ایآ 

!؟ دنتخیر سونایقا  ماک  هب  رهز  دنتفاکش و  ار  وت  يایرد  قرف  هک  مسیون  هچ  وت  گوس  رد 

جنپ تسیب و  زا  سپ  ار  شیوخ  ربمایپ  یـصو  هلاس  جنپ  لدع  هک  دنک  هچ  تّما  نیا  مغ  اب  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زورما 
!؟ دنبات یمن  رب  متس ، یهایس و  لاس 

(2) .دیوش دراو  رثوک  ضوح  هب  ات  دیدش  یمن  ادج  مه  زا  نآرق و  اب  وت  دوب و  وت  اب  نآرق  يدوب ، هک  وت 

یم سیـسأت  تمارک  لامک و  هاگـشناد  مدرم ، يارب  نآ  ياه  مخ  چـیپ و  دـش و  یم  ریـسفت  ادـخ ، مالک  عیفر  ياه  هلق  يدوب ، هک  وت 
(3) .درک

.تشادن تنایخ  هغدغد  تشاد و  مارآ  باوخ  لاملا ، تیب  يدوب ، هک  وت 

نمأم هب  دوب ، هدیسر  نازینک  دیرخ  نانز و  هیرهم  فرـصم  هب  هچرگا  دوب ، هتفر  جارات  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هچ  ره  يدوب ، هک  وت 
(4) .تشگ یمزاب  شیوخ 

ندـعم يا  .دـیآ  راتفرگ  وت  راـقفلاوذ  شخرچ  هب  اداـبم  اـت  دـمآ  یمن  نوریب  شیوخ  تیفاـع  يوت  رازه  زا  يرگ  هزره  يدوب ، هک  وت 
! فرش

وت نتفر  تحارج  مهرم  یمیتی ، ریش  هساک  مادک 

!؟ دوب دهاوخ 

.دوب تلادع  يراپس  كاخ  هب  وت ، نتفر 

!« سوسفا دش ، نوفدم  یلع  اب  تلادع  »

یمیقم بیبح  / هفوک سانشان 

؟ دهد نایاپ  نامیتی  راظتنا  هب  شود ، رب  امرخ  نان و  نابنا  ات  بشما  تسیک 

؟ ینابرهم هب  دشاب  يا  هناخ  غارچ  هک  هدیشوپ ، يور  سانشان  ور  بش  نآ  بشما  تساجک 

!؟ دیآ یمن  ارچ  شود ، رب  نابنا  سانشان  ور  بش  نآ  بشما ،
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.دش ات  ود  نیمز  ناوناز  تسکش و  هزوک  تسیرگ ، هچوک 

، ار ردام  زاورپ  دنراد  دای  هب  یلع  نادنزرف  دناشن ؟ ورف  ار  بنیز  لد  شتآ  دهاوخ  یم  کشا  مادک  اما  رت ؛ مارآ  نیسح  و  مارآ ، نسح 
بات ار  ردام  نتسب  رب  تخر  یلع ، مرگ  ياوآ  هب  زج  بنیز ، درک و  یمن  ناشمارآ  ردپ ، ناتسد  هلان ، کشا و  هودنا و  تحاس  رد  هک 

؟ دناشن ورف  ار  هلان  کشا و  هودنا  ات  دیاب ، اوآ  هچ  تسد و  مادک  نونکا و  تسا  هنوگچ  اما  دروآ ؛ یمن 

نارای ياه  هیرگ  ياه » ياـه   » یلع گرزب  حور  هقردـب  دورـس ، دیارـس و  یم  شنینوخ  قرف  ار  یلع  كاـچ  كاـچ  لد  هصق  نونکا ،
.تسا

.میرگب وت  اب  ار  ما  ییاهنت  همه  وت ، يوس  هب  میآ  یم  نم  ما ! هدید  جنر  رسمه  همطاف ،

.منک هوکش  ار  توکس  ياه  لاس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رانک  رد  ات  میآ  یم  نم 

«. گنر رازه  يایند  نیا   » رد دوب  راوشد  ندنام  وت  یب  ادخ  هب  ناج ! همطاف  هآ ،

.دنامن وت  شود  رب  اهنت  نیا ، زا  سپ  ياه  تبیصم  راب  ات  میآ  یم  نم 

.مشاب وت  اب  ات 

...یباتش یم  اروشاع  دیهش  زاوشیپ 72  هب  هک  یماگنه  مشاب ، وت  اب  .ار  منیسح  هزین  رب  رس  ینیب و  یم  ار  نسح  هراپ  هراپ  رگج  یتقو 

مهرم هک  نآ  شود ، رب  نابنا  سانـشان  درم  تسا ، هریت  ایرد  كانلوه ، بش  نیا  زا  سپ  تسا ؛ نـالان  نامـسآ  ناـیرگ و  هچوک  ـالاح 
.دوب رب  زا  ار  توکس  همان  هژاو  هک  اهنت ، يدرم  تسا ، هدرک  زاغآ  ار  گرزب  يرفس  نونکا  هک  تسا  يدرم  دوب ، نامیتی  ياه  مخز 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  هدیشوپ ، يور  درم  هک  دیمهف  بشما  نیمه  يرآ  بشما ،

یجنپ هجیدخ  «/ تسین يزاین  ریش  ياه  هساک  هب  رگید  »

! تسین يزاین  ریش  ياه  هساک  هب  رگید  دییوگب ، هفوک  نامیتی  هب 

.تسین يدیما  ردپ ، تشگزاب  هب  رگید 
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.تسین يزاین  ریش  ياه  هساک  هب  رگید  دیدرگرب ؛ هفوک ، نامیتی  دیدرگرب ،

! دمآ دهاوخن  زگره  هفوک ، ياه  هچوک  سانشان 

! هفوک نامیتی  دیدرگرب ، تخاون ، دنهاوخن  ار  شندمآ  گنهآ  امش ، ياه  هناخ  رد  هبوک  رگید 

هّکس يادص  دیدنام و  امش  دمآ ! دیهاوخن  هوتـس  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياه  تلادع  تسد  زا  رگید  دیـشاب ؛ هدوسآ  هفوک ! یلاها  يا 
! لاملا تیب  ياه 

! ناتلهج رسارس  يایند  دیدنام و  امش  ناتزارد ! رود و  ياه  سوه  دیدنام و  امش 

، هنیس نآ  زا  فیح  دندیشونن ! نآ  زا  يا  هعرج  هک  تمکح  تفرعم و  یهانتیال  سونایقا  نآ  زا  فیح  دیدوبن ! یلع  قیال  امش  ادخ  هب 
! دشن هدوشگ  يدیلک  چیه  هب  دنام و  هتسبرس  نانچمه  هک  یهلا  شناد  رارسا و  هچقودنص  نآ 

! دیونشب یباوج  ات  دیدرکن ، لاوئس 

! دیتفرن دناوخ و 

دسانـشب و دسانـشب ، دمهفب و  ات  دنیـشنب ، شریـسفت  هب  ات  دشن  ادیپ  یـسک  هک  قطان ، نآرق  نآ  زا  فیح  دیدادن ! یباوج  درک و  ادـص 
! دناسانشب

زگره .دینـش  دیهاوخن  یباوج  دـیناوخب ، هچ  ره  رگید  شناهن ! رارـسا  مامت  اب  شتازجعم ، مامت  اب  تسا ؛ هتـسب  ورف  بل  نآرق ، کنیا ،
! دینش دیهاوخن 

، دنچره .دیزاس  ناور  هرهچ  رب  کشا  دینیشنب و  ترسح  هب  دیاب  تسایند ، ایند  ات  هفیقس ! نادنزرف  يا 

درابب مه  نوخ  ناتنامشچ  رگا 

! درادن يدوس  رگد  ینامیشپ 

، انعم مامت  هب  تلادـع  زورما  ! » شا هناردـپ  ياه  تحیـصن  مامت  اب  شا ، ینابرهم  مامت  اب  شقافنا ، مامت  اب  شلدـع ؛ مامت  اب  تفر ؛ یلع 
؛ تسا مک  دنیشنب ، گوس  هب  رمع  مامت  رگا  »(1) ؛ دش كاخ  ریز  رد 

! تسین يزاین  ریش  ياه  هساک  هب  رگید  دندرگ ؛ زاب  دییوگب : هفوک  نامتی  هب 

: دییوگب نانز  هویب  نآ  هب  دمآ ! دـهاوخن  وا »  » زین بشما  هک  دـنامن ؛ راظتنا  رد  نیا  زا  شیب  دـیهد ، ربخ  نیـشن  هبارخ  يانیبان  ریپ  نآ  هب 
شتآ رب  هرهچ  و  دزورفایب ، رونت  ات  دشابن ، نابرهم  درم  نآ  دیما  هب  رگید 
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.دنونش یمن  ار  وا  تاجانم  يادص  رگید  هک  دننکن  زارف  رس ، هدوهیب  ردق  نیا  دیهد : ربخ  اه  لخن  هب  دریگب 

.تفر دهاوخن  باتفآ  تاقالم  هب  بشما  هک  دییوگب ، ار  هام 

.دنشابن وا »  » ياه مدق  گنهابرض  رظتنم ، نیا  زا  شیب  دیهد ، ربخ  اه  هچوک  هب 

.تسا رت  قاتشم  ادخ  رادید  هب  بشما ، مالسلا  هیلع  یلع  و 

مادقا ینارماک  دمحم  / تنایخ يوت  رازه 

.نامیا سابل  رد  دوب  یمّسجم  تیصعم  مجلم ، نبا 

.رّجحت تشاد و  رفک  نامیا ، دجسم  رازه  زارت  مه  مجلم ، نبا  .يرورپ  تنایخ  همخد  شبلق ، دوب و  تنایخ  يوت  رازه  شیاه  مشچ 

.تشاد دیدرت  دوخ  هب  تخیرگ و  یم  دوخ  زا  هک  دوب  يا  هتخیرگ  اپ  تسج و  تأرج 

هک دوب  هایس  يا  هرفس  مجلم ، نبا  .نایصع  سنج  زا  شباوخ  بادرم و  سنج  زا  شنوخ  دوب و  نایصع  فالغ  شا  یمرچ  ياه  گر 
.دوب شیوخ  یشحو  توکس  نامهیم 

، شیاه مشچ  .باذک  مشخ  هتوب  شیاه  مشچ  دوب و  ریوزت  هروک  مجلم  نبا  هنیس  .لدروک  هفوک ، ياه  هچوک  دوب و  هایس  مجلم ، نبا 
زاوآ تخیرگ و  یم  شهایس  هنیـس  زا  سفن  .فالغ  نایمه و  شوغآ  مه  شیاه ، تسد  دوب و  سوه  ياه  هماطق  توهـش  هب  هتـشغآ 

.درک یم  همزمز  ار  گرم 

.دنتشاد شنوخ  رد  هشیر  اه  شافخ  مامت  دندز و  یم  خرچ  شا  یشحو  مان  درگ  هب  اه  سکرک  مامت 

هب هتـشغآ  شریـشمش ، .دز  یم  شیوخ  نیـسپاو  ياه  هظحل  هب  هجنپ  دوب و  هدـیزخ  شیوخ  رد  گرم ، ماگنه  هب  موش ، يدـغج  نوچ 
.هنیک نیرت  یمیدق  هب  هتشغآ  شماقتنا ، دوب و  ماقتنا  نیرت  نیگآرهز 

شیوخ يرس  هریخ  رب  همیخ  دوب و  شیوخ  هایـس  توکـس  هب  هریخ  توبکنع ، نوچ  .دوب  هدرک  ناهن  توخن  ماقتنا و  باقن  ریز  هرهچ 
.تشادن مارآ  يا  هظحل  ندرب ، ورف  ینشور  نوخ  هب  گنچ  يارب  .دوب  هدز 

گنچ هدرب  ورف  نازیزع  نوخ  هب  »

« گنر باّنع  هدرک  اه  تشگنا  رس 

، هفوک دوب و  بش  .دوب  شیوـخ  هراتـس  لوـفا  هار  هب  مشچ  دوـب و  هدز  نتـشیوخ  تقاـمح  رب  هقلح  زغم ، یب  لد و  یب  يا  هقلح  نوـچ 
.شیوشت راچد 
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يایرد هک  تساوخ  یم  مجلم  نبا  ریشمش  دوب و  بش 

.دفاکشب ار  باتفآ  قرف  دهد و  شُرب  ار  رون 

.دوب هدیسر  ترفن  هطقن  نیرت  کیدزن  هب  مجلم ، نبا  دوب و  بش 

.یتشلپ دوب و  يدیلپ  ياکتا  هطقن  شهاگن 

سوحنم ات  تفر  یم  مجلم  نبا  دوب و  بش  .نایـصع  هراـصع  دوب و  رفک  هلاـفت  یتسپ ؛ هدـنامیقاب  دوب و  تلاذر  هدـنام  زاـب  مجلم ، نبا 
.دنک تبث  شوخ  مان  هب  ار  خیرات  هظحل  نیرت 

.دوب تقامح  تلاذر و  تنایخ ، ترارش ، هاگولگ  شرتبا ، يادص  دوب و  ناگزوجع  رکم  ياصع  شیاه ، تشگنا 

.ار ربق  لّوا  بش  باذع  يوب  شکیرات  نت  داد و  یم  روفاک  يوب  شیاه  مدق 

.مّنهج ات  میحج  زا  ریعس ، ات  رقس  زا  دوب ؛ خزود  هقبط  تفه  شنایمه  صرح  دوب و  يرگ  هزره  زا  رپ  شنایمه 

تیدوخ زا  دنامب  ییوم  رگ  هک  ناز  »

تیدب زا  دیآرب  ُرپ  خزود  تفه 

.دوب او  شناهد  ناتسروگ ، ياه  بش  ات  تخیر و  یم  روم  نوچ  شا  هجنپ  زا  گرم 

ناطیـش دازمه  ضغب ؛ گنر  مه  دوب و  هنیک  باکر  مه  قافن ؛ لد  مه  دوب و  تنایخ  تسد  مه  یتشلپ ؛ ياـپمه  دوب و  يدـیلپ  ياـتمه 
یگـشیمه سفنمه  نیـشنمه و  رفک ؛ هساـک  مه  یـساپسان و  هرفـس  مه  دوب و  رُّجحت  راوـید  هب  راوـید  هیاـسمه  سیلبا ؛ هارمه  دوـب و 

.يرسدوخ یگماکدوخ و  راورخ ، اهراورخ  هنومن  شیاه ، تشم  دوب و  شیوخ 

.دیزخ یم  شیوخ  نیشافخ  هقرخ  ریز  رد  مارآ  مارآ  مجلم ، نبا  دوب و  مارآ  هفوک 

.نآ زا  رتراوخ  رت و  کچوک  مجلم  نبا  دوب و  کچوک  هفوک 

ور نشور  ياـه  هظحل  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  و  ار ، یگدرم  لد  هدروخن  تسد  نّفعت  يوب  مجلم ، نبا  داد و  یم  ار  چوک  يوب  هچوک 
ار شیوخ  هدروخ  لاس  ییاهنت  ات  تفر ، یم  شیپ  خیرات  ریدقت  تمس  هب  دایدزا ، هب 

.دنک میسقت  دجسم  بارحم  تشخ  تشخ  اب 

ات دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رورپ  یلاش  ياه  هناش  تبون  کنیا ، دوب و  هدـناسر  ناـیاپ  هب  ار  اـمرخ  ناـن و  ياـه  هسیک  مالـسلا ، هیلع  یلع 
.دناسرب نایاپ  هب  نآ  رد  ار  هفوک  ياه  بش  يولبات  نایاپ  دوش و  یموب 
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دشاب ناهنپ  هک  تسا  نآ  وت  دایرف  زار 

دشاب ناتسین  يان  رد  هک  تسا  نآ  شتآ 

درک یم  لُگ  وت  هناخ  هرجنپ  زا  حبص 

دشاب نایامن  تساوخ  یم  وت  مشچ  زا  حبص 

ار وت  ناتسد  یناوارف  تساوخ  یم  قشع 

دشاب ناوارف  تسد  نیا  زا  تساوخ  یم  قشع 

هتسب دشاب  وت  تسد  یلو  تساوخ  یم  هفوک 

دشاب ناماس  رس و  یب  یلع  تساوخ  یم  هفوک 

تسا هدش  غالبا  هک  حرش  نیا  هب  تسا  یمکح  هفوک 

دشاب نآ  طقف  هیواعم  تسا  هتفگ  هچ  ره 

موق يا  دیوگب  هک  ات  مالسلا  هیلع  یلع  دروخ  لد  نوخ 

دشاب نآرق  هک  تسا  بیرف  هزین  رس  رب 

تسین نمؤم  یلع  هک  جراوخ  دنتفگ  ماش 

دشاب ناملسم  هیواعم  نومیم  حبص ،

درک یم  رواب  هک  دوب و  نونج  زاغآ  لصف 

دشاب نایاپ  هطقن  نیرتدرمان  هن  وک 

الوم زا  ریغ  هب  خرچ  نیا  زکرم  رد  تسیک 

دشاب نارود  يدرمان  همه  نیا  دهاش 

داد ناتسلخن  ییاهنت  هب  هیکت  مالسلا  هیلع  یلع  و 

دشاب نامرف  هب  شوگ  یسک  تشاد  نیا  هب  کش 
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مادقا ینارماک  دمحم  / موش ریشمش 

.رت شوماخ  مجلم  نبا  یغاط  یغای و  لد  دوب و  شوماخ  هفوک  دجسم  ياه  سوناف 

.ار يرادیب  گناب  داد و  رس  ار  دیحوت  يالص  هفوک ، دجسم  رونم  هرانم  زارف  رب  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع 
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.دش یم  هلاچم  شیوخ  هایس  ياه  همزمز  رد  مجلم ، نبا  ياه  بل  دوب و  بش 

مخز ياه  هدـقع  ات  دوب  بساـنم  یتصرف  يوجتـسج  رد  شزوت  هنیک  هاـگن  بیبش ،»  » هارمه دوب و  هدـش  ناطیـش  تسد  مه  مجلم  نبا 
مارآ و داتـسیا ؛ زامن  بارحم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دروآ  دورف  مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  ار  شیوخ  هدروخ  لاس  ياه  هنیک  هدروخ و 

هیلع الوم  قرف  رب  دـناخرچ و  سفن  ياوه  رد  درک و  دـنلب  ار  شموش  ریـشمش  بارطـضا ، رد  ناساره و  تساـخرب ؛ مجلم  نبا  اـهر و 
.دش هبْعَْکلا » ِّبَر  تزف و  هّللا  لوسر  هّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب   » ياوآ رد  قرغ  دجسم ، .دروآ  دورف  مالسلا 

نامسآ ياه  هراتس  دش و  هتسکش  تیاده  تلادع و  ناکرا  .دیچیپ  مه  رد  تفرگ و  شتآ  نامـسآ  دمآ و  جوم  هب  ایرد  .دیزرل  نیمز 
.ایقشا نیرتدب  تسد  هب  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  .دنتفر  ورف  کشا  نوخ و  تهب و  زا  يا  هلاه  رد  توبن ،

.دـش باتفآ  دولآ  نوخ  هماـمع  رد  قرغ  ناـمیا ، رکیپ  داـتفا و  ناـیرج  هب  هزاـت  نوخ  يا ، هژاو  ره  زا  دـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع 
.درب ورف  یگشیمه  بارطضا  رد  ار  هفوک  ياه  هچوک  اتبا ،» او   » دایرف دش و  دنلب  موثلک » ما   » هلان يادص 

زا .دیـسر  یم  شوگ  هب  لـصو  شورـس  شلـالز ، همزمز  رد  دوب و  هداـتفا  نوخ  هب  قرغ  هفوـک ، دجـسم  بارحم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 
سیدـقت حـیبست و  هب  شکرابم  نابز  تسیرگن و  نامـسآ  هب  داهن و  یم  مهرم  شیوخ  ياـه  مخز  رب  تشاد و  یمرب  بارحم  كاـخ 

.شیاین دوب و  لوغشم 

هیلع نیـسح  ياه  مشچ  رد  دز و  یم  جوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگن  رد  هک  ییاه  هراتـس  هب  تسیرگن ؛ نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسیرگ یم  نوخ  هک  تسیرگن  مالسلا ، هیلع  نسح  شیوخ ، لد  هراپ  هراپ  هب  .دز  یم  وسوس  مالسلا 

ار تارف  هظحل  هب  هظحل  تسیرگن و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب 

نیا رهز ، دوب و  مکی  تسیب و  بش  بش ، .دـماین  دـنب  شناگدـید  زا  کشا  هظحل ، کی  هک  نآ  ات  تسیرگ ؛ تسیرگ و  درک و  رورم 
.هنشت هنهرب ، نایصع 

.یلع ییاهنت  زا  یلاخ  بارحم ، دوب و  مکی  تسیب و  بش 

مه رب  ار  شیوخ  ییاروها  ياه  مشچ  يدوب و  هدش  رو  هطوغ  رون  رد  هک  دراد  رطاخ  هب  ار  وت  هاگن  هظحل  نیرخآ  زونه  خـیرات ، و  ... 
َّنَا ُدَهْشَا  َُهل َو  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  هّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَأ  : » یتفگ یم  يدناشک و  یم  هلبق  بناج  هب  ار  شیوخ  ياه  تسد  يدز و  یم 

«. ُهلوُسَر ُهُْدبَع َو  ادَّمَُحم 

دراد دای  هب  زونه  خیرات  دراد ؛ رطاخ  هب  ار  وت  عادو  هظحل  نیرخآ  زونه  خیرات  دراد ، شیوخ  رطاخ  هب  ار  وت  عادو  هظحل  زونه  خـیرات 
.هفوک ياه  هچوک  ریگارف  ماهبا  رد  قرغ  مالسلا ، هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  رادازع و  لیئاربج  دوب و  شوپ  هایس  رضخ ، هک 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / بارحم غیت و 

؟ يدرواین شتقاط  هک  دوب  نارگ  نانچ  شگرزب ، روضح  ایآ  گنر ! گنر  هراتس  یب  نیمزرس  يا 

!؟ ...هنوگچ سپ  ناینامسآ ؛ نامسآ و  ربارب  رد  دوب  وت  تمصع  مالسلا ، هیلع  یلع  يرمع 

؟ دندوب هدیشک  نوریب  وت  بلق  زا  زج  رگم  دناشن ، نوخ  هب  هراو  لیس  ار  بارحم  هک  یغیت  كاخ ! يا  ناه ،

؟ يدرکن مرش  ایآ  دوب ؟ وت  رکیپ  هراپ  هک  نیا  زج  رگم 

!؟ یتخیرن ورف  هیاپ  او ز  یتفای  نیگنر  مالسلا  هیلع  یلع  قرف  هراوف  زا  ار  شیوخ  بارحم  هنوگچ  دجسم ! يا 

زا راک  رگید  هک  دنناد  یم  کین  هچ  رگا  دنا ؛ هدیـشک  فص  هفیلخ  هناخ  ربارب  رد  زونه  هک  تخومآ  دـیاب  ریـش  ياه  هساک  زا  تورم 
.تسا هتشذگ  راک 

مامت رد  هچرگ  درادن ؛ زاین  يرتسب  چیه  هب  رگید  هک  تسا  یترارح  رپ  دوجو  مرگ  زونه  یلاخ ، رتسب 

.تسا هدوبن  رتسب  ِدرم  زین  رمع 

هبعک ارچ  هک  درب  زار  نیا  هب  یپ  دـیاب  نتـسیز ! هداتـسیا  نیا  رد  تسا و  هتفهن  يزار  هچ  ندرم » هدجـس  رد   » نیا رد  هک  تسناد  دـیاب 
؟ شهاگ تداهش  دجسم ، دوش و  یم  یسک  هاگداز 

نیا هک  دـنک ؛ مدزاب  ادـخ  هناخ  رد  تسا  هتـسیاش  زین  ار  نیرخآ  دراد ، ورف  شیوخ  ادـخ  هناخ  رد  ار  سفن  نیتسخن  هک  نآ  کش  یب 
 . ...اما دش  راگتسر  وا  .هَبْعَْکلا و  ِّبَر  ُتُْزف َو  هک : تفگ  تقیقح  سپ  تس ؛ يراگتسر  نیع ،

...دنا هدش  مالسلا  هیلع  یلع  یب  هک  یموق  لاح  هب  ادب 

، یلع زج  هک  ینامیتی  همه  رب  ياو  داتفا !؟ دـهاوخ  یـسک  هچ  تسد  هب  سپ  نیز  ایآ  ناوراک  نانع  رالاس ! هلفاق  یب  ياه  هلفاق  رب  ياو 
! دنتخانش یمن  يردپ 

اهنت و هفیلخ  .دنوش  یم  بیرغ  سپ ، نیز  هک  ییاه  هاچ  همه  رب  ياو  دروآ ؟ دهاوخ  ناشیا  رب  ییامرخ  نان و  یسک  هچ  ایآ  سپ  نیز 
سپ نیز  .دندمآ  یم  نوریب  ییاهنت  زا  مهاب  يرمع  اهنت ، ياه  هاچ 
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!!؟ دناشن دهاوخ  یبآ  ار  اه  بآ  شطع  یسک  هچ  ایآ  .دنا  هدنام  اهنت  اه  هاچ  سپ  تسین ؛ هفیلخ 

.دوش یم  هداز  تساه  نرق  هک  یعمط  دیشچ ؛ ناوت  یم  زورما  یتح  ار  ندوب  یلع  یب  خلت  معط 

.دنراد یخارف  یگدرتسگ  هچ  بشما  هک  دینک  هاگن  ار  هام  ياه  هزاورد  اما 

تـسد رد  تسد  هک  زین  شرع  گرزب  نوتاخ  تسا و  هدمآ  شیوخ  گرزب  یـصو  لابقتـسا  هب  روشرپ  هنوگچ  ربمایپ ، هک  دینک  هاگن 
هرابود اه ، لاس  زا  سپ  هک  تسمالـسلا  هیلع  یلع  نیا  يرآ ! .تس  هدرک  شورفم  ار  الوم  زاورپ  ّدر  باتهم ، .دـشک  یم  راـظتنا  ردـپ ،

.دراشف یم  شیوخ  رهم  شوغآ  رد  ار  گرزب  ربمایپ  هرابود ، رادید  ساپ  هب  هک  نانچ  نآ  تسا ؛ هداتسیا  مالسلااهیلع  همطاف  رانک  رد 

يریدق نیسح  دمحم  تلادع /  کشا 

ریدق نیسحدمحم  / تلادع کشا 

نوچ ار  لیخت  کشا  دنک و  یم  بابک  ار  لمأت  رگج  دنز ، یم  شتآ  ار  رّوصت  لد  شرطس ، رطـس  هک  تسا  یناتـساد  هچ  نیا  ایادخ !
؟ دزادنا یم  هار  هب  دور 

یم دوخ  تسد  هضبق  رد  ار  ماهوا  دروآ و  یم  رد  وناز  هب  ار  لقع  هک  تسا  یتخس  هلداعم  هچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیاکح  ایادخ ! هآ 
!؟ دناخرچ

جوا هب  ندیـسر  زا  زجاـع  دروآ و  یم  رد  سفن  هب  ار  هشیدـنا  زاورپ  زین  هدـنرپ  هک  تسا  یعیفر  هلق  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  شناد  هوک 
!؟ دنک یم  دوخ 

یب يدودرم و  رهُم  هک  دوب  يراوـشد  نوـمزآ  هچ  تساـه -  یبوـخ  همه  هب  قـشع  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  هب  قـشع  ناـحتما  ایادـخ !
! دز وا  هب  رهِم  نایعدم  زا  يرایسب  یناشیپ  هب  ییافو ،

لقع و همه  رس  رب  لهج  غیت  دمآ و  وا  غارس  هب  شقشع  بارحم  رد  رّجحت ، ریشمش  اب  هنادرمناوجان و  هک  دوب  ینمیرها  هچ  وا  نمشد 
!؟ دروآ دورف  لدع 

نازیر کشا  نازیخ و  ناتفا و  مالسلا ، هیلع  یلع  مارآ  هراوهگ  نیا  هبعک ، لد  هک  تسا  يزور  هچ  زورما  ...و 
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لد مشچ  يایتوت  ار  وا  ربق  كاخ  دراد و  یمرب  هسوب  مالسلا ، هیلع  یلع  بارحم  هشوگ  هشوگ  زا  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  فاوط  هب 
!؟ دنک یم 

!؟ دنزیر یم  دوخ  رس  رب  یسک  یب  كاخ  هنوگ  نیا  فاصنا ، تلادع و  هک  تساپرب  ملاع  يارس  همیخ  رد  ییازع  هچ  ایادخ !

روصت اب  هدـش و  هریخ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ  يدـنام  داـی  هب  ياـه  هظحل  باـق  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  راـقفلاوذ 
!؟ دیچیپ یم  دوخ  هب  نانک  قه  قِه  مالسلا ، هیلع  یلع  ياه  تداشر 

!؟ دیوگ یم  نخس  دوخ  مالسلا و  هیلع  یلع  رهم  هب  رس  ياهزار  زا  هدرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  هفوک ، ياه  ناتسلخن  ارچ  زورما 

دراب یم  تسیک  کشا  هفوک  ياه  لخن  ياپ  هب 

امرخ دهد  یم  وا  هدید  کشا  ناتسلخن ز  هک 

مدینشب اه و  لئاس  هب  مداد  نان  هک  ییاه  بش  هچ 

ام غاد  ریگرب  یلع  زا  بر  ای  دنتفگ  یم  هک 

هک ار  شراب  هلوک  هدز و  لُز  ...و  ...قدنخ » موی  یلع  ُهبرض  «، » یلع ّالا  یتف  ال  «، » تیبملا هلیل   » ياه لادم  دنک و  یم  هیوم  لیئربج  ... 
: دهد یم  ادن  ضغب  زا  رپ  يولگ  اب  دسوب و  یم  دراذگ و  یم  هدید  رب  ار  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ینآرق  ياه  لوزن  نأش  ریوصت  زا  رپ 

يدهلا ُناکرا    ِ هّللا ْتَمَّدهَت و 

یُقتلا ُمالعا  ْتَسَمَْطنأ  َو 

درک ناریو  ار  يرگنشور  تیاده و  ساسا  مسق  ادخ  هب 

دنتسب ار  يراکزیهرپ  رون و  ياه  همشچ  هّللاو 

دیسر تداهش  هب  اهوید  نیرت  یقش  تسد  هب  یضترم  یلع  ادخ  لوسر  یصو  ادخب 

مادقا ینارماک  دمحم  / موش هبرض 

.مان نیرت  مارم  یب  دوب و  مارم  يدرمان  مجلم ، نبا 

ياه مشچ  دومن و  یم  اپرب  ار  قافن  هنیک و  ایر ، ریوزت و  شتآ  نآ ، اب  هک  دوب  ینیب  هرذ  شا ، هرذ  هرذ 
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.دش یم  متخ  ینادرگرس  یتسین و  ههاریب  هب  هک  دوب  ینابایب  مجلم ، نبا  .دوب  اه  شتآ  مامت  ینوناک  هطقن  شیاز ، ررش 

ّکش هسوسو و  زا  دوب  زیربل  شموش ، ياه  مشچ  ناطیش و  ینیشن  بش  زا  دوب  ُرپ  شراک  هایس  نامیا 

.تفای وا  يارب  ییاج  ناوت  یمن  نتشاد  تسود  ياجک  چیه  رد 

.ار هدیسر  نارود  هب  هزات  ياه  هنتف  يوب  شیاهوزرآ ، داد و  یم  ار  اه  هدرم  يوب  شیاه  بل 

قرغ دوب و  نانیشن  قلد  بتکم  هدرورپ  تسد  .لامک  مامت و  یکیرات ، دوب و  ناکما  دح  ات  یهایس ،

.شیوخ هتسویپ  یتشلپ  رد 

سکرک نالاغـش و  روخـشبآ  شمـشچ ، دوب و  شا  یـشحو  يوخ  ورملق  شبلق ، هک  دوب  يا  هدناماو  زیچ  همه  رد  هدنار و  اج  همه  زا 
.دومنن لودع  یتوادع ، چیه  زا  درکن و  راذگورف  یگیامورف ، یتسپ و  چیه  زا  .اه 

.شیوخ یبلط  نوزف  ییابیرف و  هدروخ  بیرف  دوب و  راقفلاوذ  هدروخرس 

.ار شریشمش  باوج  نوخ ، داد و  یمن  ار  شنایصع  ِفافک  رفک ،

هداهن دوجو  هصرع  هب  اپ  هک  تسا  ییور  هزیتس  نیرت  هایـس  تسا و  هدش  دـّلوتم  نونک  ات  هک  دوب  يا  هیناث  نیرت  گنر  مک  مجلم ، نبا 
.تسا

.دراذگب جارح  هب  سوه  يوه و  يزاب  رد  ار  شیوخ  نامیا  دشاب و  رادیرخ  ار  يدبا  نیرفن  ات  دوب  هدمآ 

.تخیر یم  شیوخ  ماک  رد  ار  یماک  خلت  گنرش  هک  یندشن  مامت  یسوه 

.مومس نیرت  كانشطع  هب  هتشغآ  دوب و  تواقش  هدولاش  هدولآ  شریشمش ،

.دوخ یشکرس  زا  شوخرس  دوب و  شیوخ  ریشمش  قرب  هدرک  مر 

ياهرام ياوأـم  دوب و  ماـشآ  نوخ  ياـه  شاـفخ  اهدـغج و  هاـگهانپ  شتـشلپ ، رکیپ  .يدرماـن  هب  داـقتعا  تشاد و  تناـیخ  هب  ناـمیا 
.دوب هدیشکن  سفن  تقیقح  ياوه  رد  يا  هظحل  .گرم  هب  هدز  لز  نیگآرهز 

ار شنت  یبادرم  توکـس  داد و  ناکت  ار  گنرین  تسوپ  ریز  رد  هتفخ  نایـصع  داـهن و  دجـسم  هناـسآ  رب  ياـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ... 
.تفشآرب
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اب تبالص  اب  داتسیا ؛ زامن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .دز  یم  جوم  شیاه  مشچ  رد  يراگتـسر  بارـس  .دش  رت  هتفخ  دوب و  رادیب  مجلم  نبا 
اه لد  تسا و  هدیشک  شتآ  هب  ار  ناسنا  هرکیپ  تساهرق  شا ، یمخز  ياه  هزادگ  هک  دش  یناشفشتآ  مجلم  نبا  ریـشمش  موش  هبرض 

.هتخادنا تونق  لاح  رد  ياه  مجلم  نبا  ناج  هب  هزرل  شا ، يراج  ياه  همزمز  هتخادگ و  ار 

هدازربکا ریما  / ریش هساک  ات  هس  ود  اما  حبص 

(1) ریش هساک  ات  هس  ود  اما  حبص 

دندیدنخ هدز و  تلادع  قرف  رب  غیت  ... 

دندیشاپ یلع  یبیرغ  داعبا  هب  نوخ 

دندز زور  رب  هدنک و  بش  لد  زا  اه  غاز 

دندیچیپ مه  هب  بارحم  هشوگ  بش ، زور و 

داتفا نامیا  رواب و  هلسلس  رب  مخز 

دندیزرل دوخ  هب  مخز  نیا  زا  كالفا  همه 

دیدرگ مدرم  يدرمان  توخر  زا  رپ  بش 

دندیباوخ یگمه  هراتس ، هام ، نامسآ ،

دندروآ ریش  هساک  ات  هس  ود  اّما  حبص ،

دندید یم  بش  همه  ار  یلع  هک  یناکدوک 

لخن هیرگ  رد  هدش  روانش  هاچ  قه  قه 

...دندیسرپ یلع  درد  زا  طقف  مه  زا  همه 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / بارحم دایرف 

! شییادیش كاوژپ  ای  تسا ، بارحم  دایرف 

.شییاوآ مغ  جوم  نونک ، دجسم  رد  هدیچیپ 

! مناد یمن  اّما  ای ؟ تسا ، بارحم  دایرف 

شییابیکشان زا  ار ، دایرف  نیا  ماجرف 

! تس هدیدرگ  شوماخ  ناشکهک ، غارچ  ییوگ 

شییانیب هدرک  مگ  نامسآ ، هاگن  ییوگ 

دراد نازخ  رد  نتفکش  لیم  نیمز ، ییوگ 

شییارحص ِخرس  ياه  هلال  ِغاد  ِلیخ  اب 

ار تبرغ  جاوما  شدوخ ، رد  هتسکش  ییوگ 

شییایرد ِناغرم  اب  هدنام ، اهنت  سوناف 

الوم نیا  زا  دعب  ینعی : دایرف  نآ  ماجرف 

! شییاهنت هودنا و  مغ و  زا  دش  اهر  رگید 

شرادید قشع  ياه  هلعش  ناج ، رد  مییام و 

.شییاشامت درز  دبنگ  لد ، رد  مییام و 
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یجنپ هجیدخ  / دیآ یم  رحس 

!؟ دیآ یم  رحس  تمس  زا  ردپ  بشما  ینعی 

دیآ یم  ردپ  ياه  مدق  يوب  نک ! شوگ 

دنسرپ یم  رد  هب  هریخ  نارگن  لد  اه  مشچ 

؟ دیآ یم  ربخ ؟ هچ  ناه ! وگب ، هام ! يا  هام ،

تسا يراج  یخلت  مغ  شمشچ  هک ز  يدرمریپ 

؟ دیآ یم  رحس  زاب  ادخ ، هآ  دز ، داد 

دیسرپ ردام  زاب ز  نارگن  لد  یکدوک 

!؟ دیآ یم  رفس ، هتفر  مردپ  یتفگ  هک  وت 

دچیپ یم  دوخ  هب  درد  هرهلد و  زا  رهش 

دیآ یم  رطخ  يوب  نیمز  ياج  همه  زا 

! ادخ دنهار ، هب  مشچ  رظتنم و  اه  هچوک 

؟ دیآ یم  رس  ود  ریشمش  بحاص  نآ  ینعی 

دچیپ یم  یسک  ياه  مدق  رطع  مه  زاب 

...دیآ یم  رظن  هب  هچوک  هت  زا  رفن  کی 
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نامسآ هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  جورع 

مادقا ینارماک  دمحم  / دیآ یم  هرابود  وا  و  ... 

.تقیقح دوجوم  هاوگ  تسا و  خیرات  هدنز  زاجعا  حیسم ،

.راوخ رادرم  تسرپ و  هدرم  ناگدنز  شخب  یتسین  دوب و  دیواج  ناگدرم  شخب  یگدنز  حیسم ،

هب ياه  لد  دیـشخب و  یم  هرابود  یناج  ار  هدرـسفا  ياه  حور  هدرمژپ و  ياه  کلپ  شتوبن ، ناتـشگنا  رـس  زا  یگدـنز ، ياه  همـشچ 
.داد یم  يرادیب  ییانشور و  هب  تداع  ار  هدرک  وخ  باوخ 

هک ینامز  رد  دندوب ؛ لامالام  ياه  گرم  ّدلوت  راظتنا  مشچ  دـندوب و  هداد  نتـشیوخ  یگدرم  هب  لد  هک  دـندوب  ناشورف  نفک  نیا  اّما 
.يراهب هاگن  نیرت  نایرع  دوب و  يرادیب  ناهرب  شنیب و  نیرت  هنهرب  مالسلا ، هیلع  یسیع 

چیه یگدنز ، قشع و  يانعم  زج  .هرابود و  يدیما  دنتفرگ و  یم  هزات  ناج  تاملک ، تشاذـگ ، یم  هک  يا  هژاو  ره  هب  تسد  حیـسم ،
.دشن ّدلوتم  حیسم  رکفت  رد  يا  هژاو 

داقتعا و شیوخ  نایصع  هب  دنتشاد و  نامیا  شیوخ  رد  هتفخ  ِسرت  هب  هک  دندوب  نالدروک  حیـسم ، ییاحیـسم  ِسفن  ِيوس  نآ  رد  اّما 
.درزآ یم  ار  حیسم  رطاخ  هک  دوب  يدرد  نیا ، دندش و  یم  يرکنم  دندید و  یم  ار  حیسم  زاجعا  هدیقع ؛

لیئارـسا ینب  زا  یهورگ  سپ  دندیزخ ؛ یم  شیوخ  ياه  هقرخ  نورد  هب  نانآ  دناوخ و  یم  ارف  ادخ  هب  ار  دنب  رد  ياه  ناسنا  حیـسم ،
متخ یکیرات  هب  زج  سولاس ، ياهادر  نیا  کیرات و  ياه  هداج  نیا  هک  تسناد  یم  حیـسم  دـندش و  رفاک  یهورگ  دـندروآ و  نامیا 

؛ دنرادن ار  یمّسبت  چیه  شریذپ  تیلباق  گرم ، زج  دنوش و  یمن 
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درگ بادرگ و  ار  حیسم  هاگن  درگادرگ  .دوب  هدیمد  قشع  هب  لیئاربج  هک  دوب  یسفنت  مالسلا  هیلع  حیسم 

.دوب هدرک  شوخ  لد  شیوخ  نویراوح  هب  اهنت  حیسم  دوب و  هتفرگ  ارف  قافن  تنایخ و  رابغ  و 

.یکیرات زا  ریغ  دید ، یم  ار  زیچ  همه  وت  ياه  مشچ 

.ار وت  ياه  مشچ  رادیب  ناهُرب  زج  دندید ، یم  ار  زیچ  همه  نالد ، کیرات 

رد رو ، هلعش  یسوه  نوچ  تفر و  یم  هار  ارتفا  تنایخ و  تسوپ  ریز  رد  هک  دوب  يا  هنایروم  نوچ  حیسم ، ندیشک  بیلص  هب  هسوسو 
.دیلخ یم  داب 

.دوب هتشاذگ  شیامن  هب  ار  تقیقح  زا  يا  هزات  ساکعنا  باتفآ ، ییالط  هلعش  ریز  یسک ؛ شود  رب  بیلص  دوب و  ایهم  شتآ 

باتفآ ندیـشک  راد  رب  يارب  ار  دوخ  ياه  بیلـص  ناراک ، هابت  دوب و  هتخورفارب  نویهـص  هوک  يامیـس  دز و  یم  دـنت  میلـشروا ، بلق 
.دندیشک یم  شود  رب  رهم ،

.تسا یتسه  هدارا  زا  هبترم  نیرتالاب  یهلا ، تساوخ  هک  تسناد  یم  نئمطم و  دوب و  رادیب  نشور ، دوب و  مارآ  حیسم  اّما 

یم كاپ  دوخ و  يوس  هب  منک  یم  دنلب  مریگ و  یم  ار  وت  نم  یسیع ! يا   » همزمز رد  قرغ  ناهگان  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  یسیع 
.دش دهاوخ  نارفاک » ثول  زا  منادرگ ،

راد رب  يادوس  هک  ار  وا  درب و  نامـسآ  هب  ار  وت  دـیما ، هنزور  هشوگ  زا  وت ، مشچ  هشوگ  زا  دـناشک و  يا  هشوـگ  رب  ار  وـت  لـیئاربج  و 
بیلـص رب  دوب ، هدـنک  شیوخ  هک  یلادوگ  رد  دوش و  شیوخ  يزرو  هنیک  راتفرگ  اـت  دروآرد ، وت  تأـیه  رد  تشاد ، ار  وت  ندیـشک 

.دوش هدیشک 

هب ات  تفر  .تفگ  یم  ار  شیوخ  راگدرورپ  حیبست  درک و  یم  هراظن  ار  یهلا  ریدقت  اه ، نامسآ  زا  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  نیا  و 
(. جع ) دوعوم يدهم  باکر  رد  ددرگزاب  راب  رگید  ناتفص ، لاّجد  مشچ  يروک 

ییاضر هدیمح  / رهش زا  رتوس  نآ 

.دننک یم  مایق  اه  بیلص 

.دنروخ یم  مه  هب  زاب  همین  ياهرد 

.دشک یم  هنابز  ناهج  يوسراهچ  زا  شتآ 
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.دنشک یم  هلعش  هتخوس  ياه  میوقت  دروخ و  یم  قرو  خیرات 

.دنشون یم  میرم  ياه  تسد  زا  ار  شبنج  هناتسم  ییالال  نوکس ، رد  ياه  هراوهگ  دننکش و  یم  امرخ  ياه  هخاش 

هشیر اهراوید  نت  رد  هانگ ، .دچیپ  یم  رهـش  هنهک  ياه  هقاس  رب  میظع ، یکچیپ  نوچ  بش ، دود و  یم  تلایخ  گر  رد  هایـس ، ینوخ 
ِنادرم دنیارگ و  یم  یهایـس  هب  نامیا ، نشور  هیاس  ياه  هچوک  .دنک  یم  عولط  بش  زا  رت  کیرات  زور ، دور و  یم  الاب  دناود و  یم 

.دنور یم  هداتفین  قافتا  ِياه  هعقاو  ِزاوشیپ  هب  یخیرات ،

.دور یم  یشوماخ  هب  ور  زور ، دنشک و  یم  رجنخ  شوشغم ، ياهریوصت 

.دیآ یم  هزات  نان  يوب  زونه  دنز  یم  سفن  هرفس ، زونه 

ار توکـس  ِدورـس  بیلـص ، يارو  زا  يدرم  رهـش ، زا  رتوس  نآ  .دوش و  یم  یخیرات  ِياه  باق  رب  هتفر  ور  گنر و  یـشقن  رخآ ، ماش 
.دنک یم  همزمز 

.دنک یم  زاب  ار  شیوخ  ِياهرد  نامسآ ، خیم ، راهچ  بیلص و  زا  رتوس  نآ  ادص و  زا  رتوس  نآ  ناجیه ، زا  رتوس  نآ 

.دریگ یم  شوغآ  رد  ار  حیسم  بیرغ ، يروشنم  نوچ  رون  دوش ، یم  طسبنم  رون  دیآ ، یم  نیئاپ  رون 

، نامسآ ِلاب  رد  لاب  کئالم ، دروخ و  یم  ناکت  نامـسآ  رد  تسد ، رازه  .دنزیر  یم  کشا  رون ، ِياسآ  هزجعم  ِمد  زا  انیب  مشچ  رازه 
.دنا ندیسر  هب  ور  زور ، ِریسم  رد  ینشور ، ياه  هباّرا  هک  اج  نآ  دیشروخ ، ِتسد  الاب  ات  دنهد ؛ یم  جورع  ار  حیسم 

رد هتسکش  یبیلـص  رتوس ، نآ  .دنک و  یم  همزمز  نانچمه  رهـش ، شوگ  رد  ار  لیجنا  سرون  ياه  هیآ  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع 
، کیرات ياـه  بـالات  زا  دـناود و  یم  یهایـس  رد  هشیر  ناـنچمه  رهـش ، دـنک و  یم  نفد  شیوخ  شوغآ  رد  ار  يدرم  دود ، نوخ و 

.دشون یم  گرم 

، رتوس نآ  هک  تس  یهایس  عولط  زاغآ  رد  بش ، زونه 

.دنک یم  هبرجت  ار  رون  هشیمه  نامسآ ،
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ناورهن گنج 

هراشا

هبنش جنپ 

نابآ 1382  29

ناضمر 1424  25

nov. 20  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / عونمم تخرد  ياه  هخاش 

! رتریگارف تعدب ، يرامیب  دش و  یم  رت  هدرتسگ  زور  هب  زور  لهج ، هنماد  دوب ، هدیسر  جوا  هب  نارحب 

هریت رطخ  ار  اه  لد  هنییآ  دندوب و  هدرک  دودحم »  » ار ادخ  ياه  تمعن  مامت  عونمم ،» تخرد  ياه  هخاش   » لثم یفارحنا ، ياه  هشیدنا 
! درک یم  دیدهت  یگ 

! دنتشادنپ یم  یتاذ  یتقیقح  ار  دوخ  دندوب و  دیشروخ  رکنم  یتح  اهنآ  دوب ؛ هدنامن  تیاده »  » يارب یلاجم  رگید 

رب الب  ثداوح و  گنـس  : » دروآ یمرب  دایرف  اهنآ  تسد  زا  الوم  هک  ینادرمان  دندرک ! یم  شکرد  هک  دوب  ریـشمش  نابز  اهنت ، ییوگ 
(1) !« ...دراذگن یقاب  امش  زا  يرثا  هک  نانچ  درابب ، نایامش 

(2) !« دیشاب یم  نآ  نیا و  یهارمگ  لماع  ناطیش و  تسد  تلآ  مدرم و  نیرتدب  جراوخ )  ) امش : » دومرف یم 
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تعدـب یهارمگ و  يارب  یلاجم  رگید  دـنک و  كاپ  اهنآ  لد  هحفـص  زا  ار  دـیدرت  رهق ، مشخ و  ِمَد  اب  ات  دوبن ، راقفلاوذ  زج  يا  هراچ 
يرکش ياج  هچ  .دنامن 

مدروآرد و ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  مدرم ! يا  راگدرورپ ، يانث  دمح و  زا  سپ  : » دـنیامرف دوخ  مالـسلا  هیلع  الوم  هک  نیا  زا  رتالاب 
هجرد نیرخآ  هب  نآ  يراه  دوب و  هتفرگ  الاب  اه  هبُـش  ِیهایـس  جاوما  هک  هاگ  نآ  تشادن ! ار  يراک  نینچ  تأرج  سک  چیه  نم ، زج 

(1) !« دوب هدیسر  تدش ،

زا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  مالسا  هدش و  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیافک  اب  تسد  اب  يرگید  روک  ِهرگ  مه  زاب 
.دوب هتفای  تاجن  يّدج  يدیدهت 

رگم دـندوبن ، شراهم  هب  رداق  ناکم ، نامز و  تفای ، یم  همادا  رگا  دوب ؛ نیطـساق  نیثکان و  رطخ  زا  رتـالاب  بتارم  هب  نیقراـم ،»  » رطخ
، ار نید  زا  هدـش  جراخ  ِنیقرام  اّما  و  : » راختفا شیوخ ، داهج  هب  درک و  داهج  اهنآ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ  .راـقفلاوذ  نیـشتآ  وترپ 
ار شراک  هدـنازرل ، ار  شا  هنیـس  دروآ و  شپت  هب  ار  شبلق  يا ، هقعاص  گناب  هَهدَر » ِناطیـش   » جراوخ ربهر  متخاـس و  نوبز  راوخ و 

(2) !« تخاس

تداهـش ِشمارآ  هب  نت  هفیاط ، نامه  زا  يدرمان  ِنیمک  اب  تلادـع ، باتملاع  باـتفآ  تبقاـع ، دـش  ثعاـب  هک  يرطخ  جراوخ ؛ رطخ 
! دیامن يرپس  نوخ ، قفش  اب  ار ، لصو  ِنیشنلد  تاظحل  هدرپس و 

مغ مالسلا ، هیلع  الوم  لد  رب  نیفـص ، لمج و  زا  رت  مک  هک  تسا  مالـسا  خیرات  ياه  هنحـص  نیرت  يربا  زا  یتمـسق  ناورهن ،» گنج  »
.دناشنن تبرغ 

مادقا ینارماک  دمحم  / مالسلا هیلع  یلع  یهانتمان  هاگن 

توعد دوبن ؛ یباوج  دوب و  ادص  .تسرپ  ماش  نایفوک ، دنتسرپ و  ایند  نایماش ، هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  یلع 

.دش یمن  هدینش  یخساپ  دوب و 

ریـسا تسا  هدـناریم  هک  ار  هچ  نآ  ره  دراد و  هاـگن  هدـنز  تسا ، هدرک  هدـنز  نآرق  هک  ار  هچ  نآ  ره  اـت  تفر  یم  مالـسلا  هـیلع  یلع 
.دیامن شیوخ  يدبا  نیرفن 
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زا شتآ ، ترارح و  زا  دوب  زیربل  ناورهن ، هتوب  دناشنب و  دنتـسین ، دندوبن و  هک  ییاج  رـس  رب  ار  جراوخ  ات  تفر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
، میب تشحو و 

مه رب  ییاهربا  نانوچ  دـیدرگ و  هرگ  قفا  رد  تشاد ، یناجلخ  سوفن  زا  یـضعب  رد  هک  اه ، گنهآ  ِیتسـس  ِياه  هناشن  دوب و  بورغ 
ار ناشیاه  ناج  داسف ، دوب و  هدـیزگ  ار  نایناورهن  دوجو  رـسارس  تفآ ، .دـنارتسگب  ار  هسوسو  هایـس  درـس و  ياه  هیاس  دـش و  هشابنا 

.دوب هدرک  لیاز 

رد و  هّلل » الا  مکُح  ال   » دـندز یم  دایرف  شیوخ ، یلاشوپ  ياـه  هرعن  تشپ  زا  دـندوب و  هتـسویپ  شیوخ  رفک  هب  هناـبلطواد  ناـیناورهن ،
یب ناشیاه  لد  دوب و  شوماخ  ناشیاه  ناج  .هتفخ  یگناوید  راوید  ياپ  رد  دـندوب و  هتفر  ورف  دوخ  رد  راو ، هناوید  تجاجل ، داـنع و 

هدرب دای  زا  ار  شیوخ  راتفر  یتسار  دندوب و  هدرک  شومارف  ار  شیوخ  يدیلپ  رو ، هطوغ  تموکح  شوخ  لایخ  باوخ و  رد  غورف و 
«. يراصنا بویاوبا   » هظعوم هن  دوب و  زاسراک  دعس » نب  سیق   » ماغیپ هن  دندوب ؛

.راطخا رپ  شا  هراشا  دوب و  رگخارپ  شا  هنیس  مشخ ؛ زا  راشرس  دوب و  تفوطع  زا  زیربل  مالسلا ، هیلع  یلع  ریگارف  هاگن 

.جراوخ هب  نایغط ، دح  نیرتالاب  دوب و  هدیسر  نایغط  دح  نیرتالاب  هب  رهن  بآ  تخود ؛ رهن  هب  ار  شیاه  مشچ 

؛ دـندز یم  هرعن  دندیـشک و  یم  دایرف  دـندش ، شیوخ  یناج  نارگ  ینادرگرـس و  مرگرـس  دـنتفر و  نوریب  ناـمیا  هریاد  زا  هک  ناـنآ 
.هشیدنا زا  هدمآرب  هن  دوب ، ناشنونج  هدییاز  هک  ییاهدایرف 

.دیدرت هناهیفس  سحن و  توخن  دنب  ياپ  دندوب و  شیوخ  تقامح  ریسا 

ناشرمع باتفآ  دوب و  گرم  هاگترپ  رد  ناشباتش 

.غیت هبل  رب 

.درک یمن  ذوفن  ناشرقحم  ياه  بلق  رب  نآرق ، يادص  اّما  دندناوخ ، یم  نآرق 

.هنیک لد  رب  دنتشاد و  همزمز  بل  رب  هدز ، ناشنامیا  هبنپ  هتسب و  هنیپ  ناش  یناشیپ 

اّما .ساره  دوب و  سرت  هناگود  يادـص  ناشنازرل ، يادـص  دیـشک و  یم  هنابز  ناش  یلاشوپ  ياه  نهذ  زا  ههبـش ، کش و  ياـه  هلعش 
.اهورس زا  رتراوتسا  اه و  لخن  زا  رت  هدیشک  یتماق  اب  داتسیامالسلا ؛ هیلع  یلع 

يابیز هلمج  دروآدای  هب  درـشف و  یم  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوغآ  هک  ناـنچ  نآ  درـشف ؛ مکحم  ار  شریـشمش  هضبق 
«. هدنرذگ دح  زا  زوت  هنیک  هدننک و  ولغ  راد  تسود  دنوش  یم  كاله  سک  ود  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  : » هک ار  ربمایپ 

ص:168

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ياپ نایناورهن ، اّما  داد ؛ يراصنا » بویاوبا   » تسد هب  ار  ناما  مچرپ  دیشک و  ار  تلهم  ارادم و  شکرت  ریت  نیرخآ  مالـسلا ، هیلع  یلع 
هناروکروک یهاوخدوخ  ریثأت  تحت  شیوخ و  هتخیسگ  مه  زا  تجاجل  میلست  دندوب و  دانع  دنب 

.دریگب یشیپ  وا  مشخ  زا  ادخ ، تساوخ  ات  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  اّما 

هریت ياهریت  راتفرگ  نایناورهن ، هک  دش  نینچ  ریدقت  اّما  دـنک ، هتفخ  ورف  ار  هدـش  هتخورفارب  گنج  ات  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.یتشگزاب هن  یهاگنتسر و  هن  دوب و  ناشزیرگ  هار  هن  دندش و  يزور 

راداو ار  تسرپ  نوخ  يوخ و  شافخ  نارـس  هریخ  دـناخرچ و  یم  دـناخرچ و  یم  ار  گرم  گنج و  بایـسآ  دوب و  ناـیرج  رد  رهن ،
یم شیوخ  شدرگ  شخرچ و  تعرـس  رب  هظحل  ره  گنج ، بایـسآ  .دـنهد و  رد  نت  شیوخ ، ياه  ناوختـسا  یمرن  هب  هک  درک  یم 

.شیوخ یلاجنج  تجاجل  هتشک  دندش و  یم  شیوخ  يرگ  نایصع  ياه  ماگ  هدیبوک  نایناورهن ، دوزفا ؛

.مالسلا هیلع  یلع  رااقفلاوذ  هبل  يرارق  یب  زا  دندش  یم  باریس  و  گرم ، سنج  زا  یباوخ  دنتفر ؛ یم  ورف  باوخ  هب 

دنتشاد و هدعو  تسکش ، اب  مه  هظحل ، نیرخآ  رد 

.گرم اب  مه 

.دننامب گرم  ناما  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  زا  رتزیت  ناوربا  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  هاگن  ریت  زا  ات  دنتفرگ ، رس  رب  ار  توکس  رپس 

«. دوبن يدوبان  زج  يدومن  چیه  یتسین و  زج  يا  هناشن  چیه   » .دومن یم  لابند  شیوخ  هنارک  رد  ار  گرم  ریس  رهن ، و 

رابگرم ياه  هرعن  ینابرق  دندز و  یم  نالاغـش  اه و  سکرک  لاگنچ  ریز  رد  ار  شیوخ  نیـسپاو  ياه  سفن  دندوب ، هدـنام  هک  نانآ  و 
شیوخ نشور  ساوح  مالـسلا  هیلع  یلع  .تشذگ  اه  همیخ  اه و  هزین  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یهانتمان  هاگن  .دـندش و  یم  شیوخ 

اب ار  نایناورهن  ياه  هرعن  هک  داد  رهن  همزمز  هب  شوگ  دومن و  روانش  شیوخ  نئمطم  قیمع و  هاگن  رد  ار  نارای  درک و  عمج  عمـش  ار 
مالـسلا هیلع  یلع  میدقت  ار  شیوخ  ياه  همزمز  نیرت  لالز  رهن  ات  دـیامن  نوفدـم  یتسین  لادوگ  قمع  رد  ار  نانآ  ات  درب  یم  شیوخ 

.دنک

ص:169

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاضر هدیمح  / رون یشوماخ  دصق  هب 

هدمآرب ماین  زا  ياهریشمش 

زامن ِبیذکت  ياه  هداّجس 

هتخیر تهج  یب  ياه  کشا  هدشن و  باجتسم  زگره  ياهاعد 

نیملسم ياه  نادند  سنج  زا  یحیبست 

وضو يارب  نوخ ، زا  ییاه  بآ 

.ناینایفس راتسد  زا  يا  هداّجس  ّتیرشب و  هدش  درخ  ياه  ناوختسا  زا  يرهم 

.دنشک یم  ریشمش  زونه 

تیصعم زامن  لهج ، ِيوس  هب  ور  جراوخ ، .دننز و  یم  دایرف  دنـشک و  یم  هلهله  دننک و  یم  مایق  ناشیاه  هتـشک  یهاوخنوخ  هب  زونه 
یتارطاخ روآدای  خیرات ، کیرات  ِتاحفـص  رد  نوخ ، نانچمه  دننز و  یم  ِریـشمش  هتـسب  مشچ  رون ، یـشوماخ  دصق  هب  دنناوخ ، یم 

.تسا موش 

!؟ تسا هدرک  رک  ار  كالفا  شوگ  نات ، هلفان  ياهزامن  بش و  ِياعد  ِياوآ  هک  نیا  هن  رگم 

!؟ دیهاوخ یم  ادخ  هب  ندیسر  يارب  ار  تداهش  تداهش و  يارب  ار  داهج  هک  نیا  هن  رگم 

!؟ دییاسرف یم  ماگ  یهایس  رد  دیزات و  یم  بسا  هنایشحو  هک  تسا  هنوگچ 

.دوش امش  ياه  هار  هروک  ِریسم  ِيامنهار  دناوت  یمن  یغارچ  چیه 

.تسا میظع  یعنام  ناتنوماریپ ، یهایس  هک  دوش ؛ زارد  امش  تمس  هب  کمک ، يارب  دناوت  یمن  یتسد  چیه 

! امش تیاده  تس  يدیما  لاحم  هچ 

! نید زا  ناگدش  جراخ  يا  ناه ،

.دیوش رگ  هحون  ار  نات  یگراچیب  دیراذگب و  كاخ  رب  رس  هدرک ! ترخآ  ایند و  هب  تشپ  يا 

.تسا تیصعم  همادا  گنج ، همادا 

.تسا ّتلذ  اب  یگرم  ِزاغآ  گنج ، همادا 
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تسا خیرات  ِکیرات  هطقن  ناورهن ، هک  دیشکن ؛ دایرف  تهج  یب  دینارن ، بسا  دینزن ، ریشمش 

يدوبان زاغآ  ییادج ، زاغآ  تسا ؛ تعدب  زاغآ  ناورهن ، هک 

.تسا راوخ  یگرم  هتسیاش  ناورهن ،
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« ردص یسوم  ماما  ، » زرابم یناحور  ندش  دوقفم 

ییاضر هدیمح  /؟ مسرپب تنامسآ  مادک  زا 

؟ مدرگب ار  خیرات  ياجک 

؟ منک وجتسج  ار  مگ  رد  رس  ياه  میوقت  ياجک 

؟ یتفرگ رپ  ریز  ار  نامسآ  دیشروخ ، مادک  رب  راوس 

؟ تفشآ دهاوخ  ار  اه  هرخص  باوخ  هک  تیاسر  يادص  تسا ؟ بوخ  هک  تا  هدنشخب  ياه  تسد 

؟ درک دهاوخ  رارکت  ار  كاخ  تراقح  هک  تیاه  ماگ  يراوتسا  ای 

تسا هتسشن  مناج  دوپ  رات و  رد  تهاگن ، ذوفن 

...تتشگزاب يارب  راظتنا  يدرک و  چوک  اهوتسرپ  زا  هتسد  مادک  هارمه  مدرگب ؟ ار  خیرات  ياجک 

ناشورخ و ياهایرد  ار  تذـفان  ياه  مشچ  راوتـسا ، ياه  هوک  ار  تمـشخ  ناشفـشتآ  یلاوح ، ياه  گنـس  ار  تضارتعا  ياه  تشم 
.دروآ یم  دای  هب  بوخ  توکلم ، ار  تیاه  سفن 

؟ مدرگب تیاپ  ّدر  لابند  اجک 

.دنشک یم  هزایمخ  ندش ، زاب  دیما  هب  لباقم ، ياه  هرجنپ  .تسین  روبع  يارب  یهار  دننز و  یم  هل  هل  وربور ، ياه  نابایب 

تسا سبح  توکس  رد  خیرات ، اج  نیا 

.دهد یم  نوخ  يوب  خیرات ، اج  نیا 
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.دنک وج  سرپ و  هتسر  ون  ياه  قیاقش  زا  ار  تسفن  رطع  ات  دنادرگ  یم  مشچ  تساه  لاس  خیرات ، اج  نیا 

.منک وجتسج  نامسآ  مادک  رد  ار  وت  مسرپب ، نامسآ  مادک  زا  ار  وت  مناد  یمن  زونه 

دیدش ردـق  نآ  دراد ؛ یماو  شراب  هب  ار  اه  نامـسآ  تتفلاخم ، ياهدایرف  دـنک ، یم  بارخ  ار  رفک  ياهراوید  تضارتعا ، ياه  تشم 
.دنامن یقاب  تملظ  يارب  ییاج  هک  دیدش  ردق  نآ  دیوشب ، بوخ  ار  یهایس  هک 

ياه هناشرس  رب  هشیمه ، زا  رت  هدیمخ  يا ، هتخوس  نامک  نیگنر  دشخرد و  یم  تدنلب  یناشیپ  رد  هشیمه ، زا  رت  كانبات  يدیـشروخ 
.تسا هدرک  هیکت  تراوتسا 

.دنوش یمن  شوماخ  يدابدنت  چیه  اب  دننز ، یم  وس  وس  تتشگنا  رس  رد  هک  ییاه  غارچ 

چیه هچرگا  دـننادن ، ار  تنتفر  ِزور  اه ، میوقت  هچ  رگا  درب ؛ دـهاوخن  دای  زا  هاـگ  چـیه  هناـمز  يدز ، یم  ماـگ  نآ  رد  هک  ار  يریـسم 
؟ هنوگچ اجک ، یک ، هک  دنادن  سک 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدیعس دمحم  / تسا ناراب  هدعو  تمان ،

.منامشچ زا  هراتس  دکچ ، یم  مناهد  زا  هدنرپ  مرب ، یم  هک  ار  تمان 

.تسا زورون  ییایب ، هک  يزور  ره  .تسا  راهب  ییایب ، هک  تقو  ره 

یمین هشیمه  یکاخ ، هرک  نیا  .دـنا  هدروخن  كرت  نامیاه  هرجنپ  رانک  ياه  نادـلگ  هدـشن و  یلاخ  تشهبیدرا  زا  هچوک  نهذ  ات  اـیب 
راهچ زا  وت  يوجتـسج  هب  غارچ ، رتچ و  زا  يا  هناـخدور  دوش و  یم  بش  ناـهج  همه  یـشابن ، رگا  اـّما  کـیرات ؛ یمین  تسا ، نشور 

؛ ینامک نیگنر  ناراب و  دیشروخ و  ییایب ، رگا  یتسه و  یناراب  ِبش  رد  هام  وت  ینامأ ؛ وت  ناراب  هام و  وت  .دنیآ  یم  درگ  ناهج  يوس 
.دزغل یم  میولگ  رد  هک  تسا  یضغب  وت  مان  .دنا  هدروخ  هرگ  مه  هب  نامسآ  بآ و  هک  اج  نآ  ایرد ، قفا  رد  نامأ  وت 

میهاوخ یم  هاگره  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  ام  رد  ام ، نتـسیرگ  دوخ  رد  زا  تساه  نرق  هک  ییایرد  تسایرد ؛ وت  مان  ًالـصا 
.دسر یم  شوگ  هب  نامیاه  ناهد  زا  قرب ، دعر و  شرغ  اه و  هرخص  اب  جاوما  دروخرب  يادص  نافوت و  يوهایه  میربب ، ار  وت  مان 

.تسایرد شا  هنیس  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  وت  مان  سکره 

ار ایند  دونـشب ، باوخ  رد  ار  وت  يادـص  سکره  .دـنتفگ -  یم  مه  هب  میـسن  نابز  اب  لحاس ، رانک  یلاخ  ياه  فدـص  مامت  ار  نیا  - 
، - تفای دهاوخ  شوماخ 

اوجن مهاب  ایرد ، هت  شوماخ  ياه  ناجرم  مامت  ار  نیا 
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رازه اج  نیا  دیوگ ؛ یمن  یـسک  ار  نیا  .درک  دهاوخ  عولط  وا  هنییآ  زا  باتفآ  دنک ، نشور  یعمـش  وت  راظتنا  هب  سکره  دننک - ، یم 
.تسا هتخیر  هناخ  نیا  رد  هک  اه  هراتس  نیا  و  دنا ، هتفر  شوه  زا  هنیآ  رازه  اج  نیا  دنا ، هدنام  شوماخ  هنیآ 

.تسوت ندمآ  هاوگ  اهنت 

.تسا فسوی  نسح  لگ  لثم  تسرد  تمان 

فسوی تسا و  لگ  نسح 

 - فراعت یب  رهش -  رد 

...تسوت نهریپ  رطع  هشوگ  ره 

.داب یثارم  رد  مدناوخ و  ناراب  هیعدا  رد  ار  تمان 

بیهم یشرغ  دش و  هراپ  دعر  حیبست  هاگان ،

دناوخ ناهج  شوگ  هب  ار  وت  مان 

وت مان 

.دوب ناراب  دوب  ناراهب  ریزگانرابگر 

ظّفلت ِقوش  رد  لگ ، هک  یتسیک  وت  .دنتخوس  یم  مّلکت  میلکت و  ترارح  رد  هک  ماگنه  دنتـشاد ؛ ناربمایپ  ار  تمان  رطع  نیا ، زا  شیپ 
زا همـشچ  کـی  رازه و  میرگ ، یم  مناوخ ، یم  هنارت  هراـمه  ـالاح  .تسوت  ماـن  زا  دّـسجم  یفرح  هدـنرپ  ره  دزوـس و  یم  رپرپ  تماـن 

.موش یم  لدب  يا  هداتسیا  يایرد  هب  دنز -  یم  هراوف  میاه  گنس 

نیا دریگ  یم  ولهپ  وت  مان  لحاس  رانک  یک  ات  .دوش  یم  کیدزن  دزوس و  یم  هک  تسا  يا  هتفرگ  شتآ  قیاـق  وت ، يوجتـسج  هب  اـیند 
؟ نافوت

.دننزن نامنوخیبش  ییایرد  نادزد  هک  مینک ، دامتعا  ردنب  مادک  هب  تسا ؛ ساره  گنهن  هریزج ، ره  یشاب ، هدماین  وت  ات 
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، هاـم نوخ  معط  هنرگو  .تسا  هدـیمرآ  اـیند  یبآ  ياـه  باوخ  رد  هک  زبس  هریزج  نآ  تساـجک ؟ زبـس  هریزج  نآ  یناـشن  وگب  ًالـصا 
هدرک بهتلم  ار  ناهج  ياه  هراورآ 

.تسا هتخادنا  بآ  ار  ایرد  ناهد  تسا و 

.تسا باتفآ  وت  مان  وت ، مان  يایرد  رد  یهام  کی  هراتس ، ره  ایرد ؛ ِبش  رد  تسا ، يا  هراتس  یهام ، ره 

؟ هتخوس هرجنپ  ود  نیا  اب  منیبب  هنوگچ  ار  وت  الاح  .تسا  هتفرگ  شتآ  مناهد  مناراب ، کشوم  زا  سپ  يا  هناخ 

.هتخیر ورف  ياهاپ  نیا  اب  موشب ؛ هچوک  وت  لابند  هب  هنوگچ  الاح 

غارچ و  دنیاه ، هناورپ  شنارباع  هک  دربب  دوعوم  یتشهب  رهـش  نآ  هب  دوخ  اب  دنکب و  اج  زا  ارم  دریگب ، رد  تمان  نافوت  يزور  هک  دشن 
.خرس ياه  لگ  غارچ  رگم  تسین ، ناشخرد  نآ  رد  یغارچ  چیه  هک  يرهش  .نادرگباتفآ  ياه  لگ  شیاه ، هار  راهچ  رس  ياه 

.دریگ یمن  وا  زا  هنعط  روز و  هب  ار  يرتوبک  هناخ  یغالک  چیه  نآ  رد  هک  يرهش 

رباـعم رد  نتفر  هار  مرج  هب  يزود ، شفک  چـیه  ددـنب و  یمن  اـه  هناورپ  هاگرذـگ  رد  ار  شراـت  یتوـبکنع ، چـیه  نآ  رد  هـک  يرهش 
.دنهدب جاب  اه  خلم  هب  دنتسین  روبجم  اه  كرپاش  نآ ، رد  هک  يرهش  .دوش  یمن  هل  اه  شفک  ریز  رد  یمومع ،

.دراد رارق  تسخن  تیولوا  رد  یهلا ، ياه  هدعو  ثادحا  حرط  نآ ، رد  هک  يرهش 

.دوش یم  زاغآ  ایند ، هناخ  نیرخآ  زا  سپ  هک  يرهش 

.تسا دوعوم  هک  يرهش  .تسا  ناهج  ياهتنا  هک  يرهش 

نک مامت  یّلجت  هب  ار  میدق  ِتهب 

! نک مایق  تمایق  هب  مسق  ار  وت  الوم 

نک روطخ  ایند  هدروخ  كاخ  نهذ  رد 

نک روبع  ملاع  یکاخ  ياه  هچوک  زا 

دوب كاخ  هب  ناراب  هدعو  دوب ؟ هچ  تمان 

...دوب كات  ناتخرد  ِرشح  مسلط  تمان 
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یمیرک دیمحلادبع  دیس  / ییآ یم  حبص  توارط  زا  يراب  هلوک  اب 

راولب زا  یگنت  اب  نامز ، يادـتبا  زا  ییآ ؛ یم  .منبـش  ِردـنت  رب  راوس  حبـص ، توارط  زا  يراب  هلوک  اب  ناراـب ، یبآ  تیاـهن  زا  ییآ ؛ یم 
! زارد ِهار  زا  رفس ، لوط  زا  يا ، هتسخ  راگنا  تمنیب ؛ یم  زامن  ربنم  رب  .متس  ریزعت  يارب  يا  هنایزات  تلادع و 

.دنوش یم  هبعک  نامسآ  رد  وت  روهظ  نیورپ  هشوخ  تیمدآ ، هتشرف  هدزیس  دصیس و  وت ، دادتما  رد  و  راد ! هلابند  هراتس  يا  ییآ ، یم 

.دنک ییامندوخ  نامتباجن  دّرمز  يرالاس ، هتسیاش  رصع  رد  ات  دوش  یم  رابغ  ام ، ترطف  زا  كاخ ، ییآ و  یم 

دوش یم  بوخ  ِبوخ  ام  لاح  دشک و  یم  سپاپ  وت ، همیرک  تلود  میسن  هب  ریدقت ، بت  ییآ و  یم 

ینک یم  هدز  قوذ  تا ، يربارب  ناتسوب  هب  ار  ایند  هچغاب  ِنافعضتسم  رظتنم  نامشچ  ییآ و  یم 

هک ارچ  یهد ؛ یم  تارف  ار  شیاونین  تنابل ، لعل  هب  تسا ، هنشت  نمچ  هک  يرمع  سپ  زا  ییآ و  یم 

تسین هنشت  ياه  نمچ  رکف  هب  یسک  اج  نیا  »

تساونین تشد  نامندوب  بلق  راگنا 

میا هتسکش  اه  بش  دتمم  روضح  رد  ام 

« تساجک تا  هناخ  وگب  هدیپس  دصاق  يا 

، رود ِنادنمـشیدنا  یتح  همه ، .دوش  یم  باداش  دنز و  یم  هنیـس  هنییآ ، دیما  هب  وت ، تیار  ریز  ناهج ، هدرمژپ  ياه  تسد  ییآ و  یم 
: دیوگ یم  لسار  دندقتعم ؛ وت  هناردتقم  دنمهوکش و  روهظ  هب 

(1)« دروآرد راعش  کی  مچرپ و  کی  ریز  رد  ار  نآ  هک  تسا  یحلصم  راظتنا  رد  ناهج  »

.يوش یم  زیگنا  لد  میمش  ادخ ، ات  ياهاعد  جوم  رد  يزو و  یم  خرس  لگ  رطع  ياروام  زا  ییآ و  یم 

لزغ نیرت  یقرش  تیاهن  زا  ییآ  یم  »

تسانشآ رون  اب  وت  نابرهم  ناتسد 

ام ياعد  دینشن  هدیپس  لمحم  رب 

تسایربک يوسارف  وت  ربعم  دنچ  ره 

دمد یم  ساسحا  هراتس  هرجنپ  دص 
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« تساوگ رحس  تروهظ ؛ لصف  ِنامسآ  رد 

ص:176

«. دوعوملا يدهملا   » باتک زا  لقن  هب  رذآ 80 ،  8 هرامش 34 ، روهظ ،» هحیار   » همان هتفه  - - 1

هرامش 54 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهارف یناچیم  يدهم  / شوپدیپس راوس 

.دهد یم  روبع  شیوخ  زا  ار  اهزور  نیرت  ناریح  هیداب ، تس و  یمخز  تشد 

.ار نشور  نامشچ  دنناشوپ و  یم  ار  دیشروخ  هرهچ  نش ، ياه  نافوت 

.دهد یم  ناشرازآ  نتخوس  مه  ار  كاچ  دص  ياه  همیخ  دیاسرف و  یم  هظحل  ره  ار  كورتم  لیابق  اه ، تبیصم  دای 

.تسا هدرک  هایس  ار  كاخ  غامد  هدنام ، رایسب  ياه  هشال  يوب 

، عیفر ياه  هپت  زا  هک  یبسا  دـنلب  ناشخرد  ياه  لای  اب  درک ، دـهاوخن  نشور  ار  تشد  نیا  هدروخ  نوخیبش  نهذ  يراوس ، رگید  اـیآ 
؟ دیسر دهاوخ  یتراشب 

ياه همشچ  نوچ  ار  اه  تماهش  نیرتزبسرس  هک  تسا  هدوب  رویغ  يرورپدرم  تشد ، نیا  يراگزور  هک  تسا  هدرب  دای  زا  نامسآ  ایآ 
؟ تسا هدرک  یم  دعاصتم  شیوخ  زا  هنوگ ، هراوف 

یم سفن  تشد  نیا  رد  زونه  هنوگراخ  هک  نم  اـما  مناد ، یمن  ار  نامـسآ  تسین ؟ شیب  يا  هدرم  اـیآ  تشد ، نیا  نامـسآ ، هاـگن  رد 
هدنز و نانچمه  ار  تشد  نیا  شوپدـیپس ، راوس  تعجر  زور  ات  هک  منک  یم  سح  ار  رود  يدـیما  نوخ  شپت  كاخ ، بلق  رد  مشک ،

ریز ار  دوخ  شمان  تبیه  زا  زونه  هزات  هریخ ، ِنالد  هایس  لیخ  هک  یشوپدیپس  راوس  تشاد ؛ دهاوخ  هاگن  مرگ 

دنبای یم  هرابود  ندیشک  سفن  يورین  شمان ، تمظع  زا  بولغم ، نامولظم  جوف  دننک و  یم  ناهنپ  راخ  ياه  هتوب 

.مینام یم  نانچمه  مینک و  یم  ییارسمه  داب  رد  عطاق  يا  هیآ  نوچ  ار  شمان  نئمطم ، روبص و  ارحص ، نیا  هنهک  ياهراخ  ام 

.دیاتس یم  ار  قشع  دراد و  یم  تسود  ار  اهدرم  هک  دبلط  یم  ار  يدرم  تشد ، .دبلط  یم  ار  يدرم  تعجر  تشد ، يرآ !

زا هک  ینابایب -  ياهداب  راوسهش  تعجر  زور  ات  مینک  یم  مارآ  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  شوشم  ضبن  ارحص ، روبـص  ياهراخ  ام  يرآ !
 - . دوب دهاوخن  نابایب  رگید  نابایب ، هاگ ، نآ  دشوج و  یم  همشچ  شبسا ، زیگنارحس  ياه  ماگ  در 
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؟ دوب دهاوخ  وت  تعجر  زور  میوقت ، مادک  رد  يزور ، هچ  وگب  نم  اب  راوسهش ! يا 

ِلاس لاس ، مادـک  اما  دـش ، هدـنک  خـیرات  رتفد  زا  هحفـص  هحفـص  دروخ و  قرو  دیـسوپ و  میوقت  مه  لاسما  درم ! هشیمه  يا  درم ! يا 
؟ تسا مولظم  هلیبق  هنشت  ياهریشمش 

.راوید حطس  زا  ریشمش  ریگزاب و  تبسا  مس  زا  ار  اه  نرق  رابغ  زیخرب !

 - دوب دهاوخ  کش  یب  یتعجر  زور  و  تمسانش ؛ یم  کین  نم 

یم حبص  ات  بش  ره  ناهنپ ، یتسد  ییوگ  منیب و  یم  تشد  رب  هدش  یحارط  ار  تریوصت  حبص ، ره  هک  ارچ  تمـسانش ؛ یم  کین  نم 
! دنک یم  مسر  یهاگرحس  کنخ  ياه  نش  رب  ار  وت  هرهچ  هناقشاع  دنیشن و 

.دوب دهاوخن  رید  هک  ار  یتعجر  زور  تراشب  دناوخ و  یم  داب  رد  ییادص  بش ، ره  ار  وت  دنلب  مان  هک  ارچ  تمسانش ؛ یم  کین  نم 

مادقا ینارماک  دمحم  / تلادع میقتسم  شخپ 

.شوپ هفوکش  ياه  هداج  زا  رپ  يراب  هلوک  اب  دیآ ؛ یم 

هب دشخب و  یم  ینعم  اه  هژاو  هب  شّمسبت  دیآ و  یم 

.تأرج اه  ناج  هب  ناج و  اه  لد 

.ناسنا هتسبرس  یشومارف  هار  هروک  تمس  زا  دیآ ؛ یم 

.دشخب یم  هرابود  یناج  دزیمآ و  یم  مه  رد  شیوخ  ینالوط  شبات  اب  ار  باتفآ  هدرمژپ  كاوژپ  دیآ و  یم 

زاورپ هب  جوا  رد  اهوزرآ ، دنوش و  یم  ریگارف  اه  مّسبت  دیایب ، وا  هک  یتقو  .دوش  یم  شوپ  نمچ  شگنر ، زبس  هاگن  رد  هام  دیآ و  یم 
.دنیآ یم  رد 

هب ار  شیوخ  یگدرمژپ  يدیلپ ، دسر و  یم  نایاپ  هب  اه  مشچ  مامت  يروش  .میریگ  یم  همـشچ  دولآ ، لگ  ياه  بآ  زا  ام  دـیآ و  یم 
یم .دناسر  یم  لماکت  هب  ار  شیوخ  ریـس  شزبسرـس ، هاگن  هنماد  رد  شا  يربمایپ  مامت  اب  حیـسم ، دـیایب ، هک  یتقو  .دنیـشن  یم  هراظن 

.دربب روگ  هب  ار  شیوخ  هسوسو  نیرخآ  ناطیش ، ات  دیآ ،

رد اجک و  ره  رد  سک  ره  دیآ و  یم  رد  ارجا  هب  خیرات  شیامن  نیرت  گرزب  نآ ، رد  هک  دوش  یم  يا  هدرپ  نامـسآ  دـیایب ، هک  یتقو 
یتقو .دنک  اشامت  ار  تقیقح  هظحل  هب  هظحل  میقتسم و  شخپ  دناوت  یم  ینامز  ره 
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.دریگ یم  ارف  ار  ناشدوجو  یتسین ، رابغ  درگ و  دزیر و  یم  ورف  ناتریـس ، موش  ناتفـص و  موش  ِنیکرچ  هدیکورچ و  هرهچ  دیابب ، هک 
هک یتقو  .دنک  یم  یگدیـسر  هدش  لاماپ  قوقح  مامت  هب  .دراذـگ  یم  ناشنابحاص  تسد  فک  ار  اه  هّقُح  مامت  ِّقح  دـیایب ، هک  یتقو 

نیا دنزادنا و  یم  ریز  هب  رس  اهورس ، مامت  دنزیخ و  یمرب  ياج  زا  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  اه  جوم  مامت  شمارتحا ، هب  دییاب ،
.دنکارپ یم  ینابرهم  رطع  اج  همه  رد  هک  تسا  مّسبت  میسن 

هب ار  شیوخ  رکب  يزبسرـس  اه ، لگنج  مامت  دـنوش و  یم  ییادز  ریوک  هنـشت ، ياه  هاگن  ، دـیایب هک  یتقو  دـنناد ، یم  اه  لـصف  ماـمت 
.دنروآ یم  تسد 

اپ رگید ، راب  کی  مدآ ، دوش و  یم  صالخ  شیوخ  ّرش  زا  ناسنا  و  لّوحتم ، نامـسآ  دوش و  یم  ور  ریز و  نیمز  دیایب ، الوم  هک  یتقو 
.دراذگ یم  دوجو  هصرع  هب 

بطق تمس  هب  اه  هلبق  مامت  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  هبعک  يوب  سدقملا  تیب  دیایب ، الوم  هک  یتقو 

.ددرگ یم  یگنارک  یب  قرغ  دور و  یم  ورف  شیاه  مشچ  قیمع  رّکفت  رحب  رد  ّتیملارحب  دنهد و  یم  تهج  رییغت  شنامیا 

.دنناوخ یم  اروشاع  ترایز  اه ، قیاقش  مامت  اه و  لخن  مامت  زور ، نآ  هک  منئمطم  نم 

.دور یم  ورف  شیوخ  يدبا  یشومارف  باوخ  هب  راظتنا ، هژاو  دوش و  یم  اه  لصف  نیزگیاج  مجنپ ، لصف  دیایب ، الوم  هک  یتقو 

.دننز یم  هسرپ  شزبس  ياه  مشچ  فارطا  رد  اه  هژاو  مامت  دیایب ، الوم  هک  یتقو 

ادص کی  شهاگن ، هیاس  ریز  رد  همه  دریگ و  یم  لکش  ناسنا  خیرات  ییامیپهار  نیرت  هوکـشاب  نیرت و  گرزب  دیایب ، الوم  هک  یتقو 
.دنیوگ یم  قشع  زا 

.دوش یم  وربور  اه  کشا  دیدش  شراب  اب  ناسنا  دنبای و  یم  ییاهر  راظتنا ، تسب  نب  زا  اهریسم  مامت  دیایب ، هک  یتقو 

هتفر دای  زا  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  هک  يروبع  رطع  دـنک ؛ یم  ریگلفاغ  ار  اه  هرجنپ  مامت  شروبع ، مارآ  رطع  دـیایب ، ـالوم  هک  یتقو 
دنروخ یم  خرچ  اه  هثداح  مامت  ندروخ ، بیس  کی  یتحار  هب  دنسر و  یم  نایاپ  هب  تحار  ياه  باوخ  دیایب ، الوم  هک  یتقو  .تسا 

هب ار  دوخ  یپ  رد  یپ  مالـس ، زا  راشرـس  ياه  همان  دروخ و  یم  لاطبا  رهُم  یـسک ، یب  زیگنا  مغ  يایند  دیایب ، الوم  هک  یتقو  .خرچ  و 
نیرت یلامش  هب  شوگ  منک و  یم  شومارف  ار  ما  يدازردام  ياه  هیوم  نم  دیایب ، الوم  هک  یتقو  .دنناسر  یم  شدنلب  ياه  تسد 
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، لابلا غراف  ناگتـشرف ، جوف  جوف  .تباـجن  تاـجن و  رون و  ياـه  تسد  رود  زا  دـیایب ، ـالوم  هک  یتقو  .داد  مهاوخ  یناراـب  ياـه  هنار 
.دنشک ریوصت  هب  ار  خیرات  هنحص  نیرتابیز  ات  دنزادنا ، یم  شرارق  یب  ياه  ماگ  ریز  هب  ار  شیوخ 

...دیایب الوم  هک  یتقو 

یمیقم بیبح  /؟ لک حلصم  تساجک  و  ... 

: دوش یم  زاغآ  ناهج  هرابود  هبدن 

،« اوْهَْالا ِغیَّزلا و  ِراثا  ُسِماط  نیا  ...نایْصِعلا  ِقوُسُفلا و  ِلهَا  ُدیبُم  َْنیَا  »

ياهاوه لطاب و  هشیدنا  راثآ  هک  نآ  تساجک  دنادرگ ، یم  كاله  دنک و  یم  دوبان  ار  ملظ  نایصع و  قسف و  لها  هک  نآ  تساجک  »
« دزاس یم  دوبان  وحم و  ار  یناسفن 

.رارکت رارکت ، رارکت ، يا ، هداز  ماما  رانک  یعمش  هعمج  رصع  ره  .نزب  حیرض  رب  هتسب  لفق  نارازه  هدجس و  هب  يرس  ناجاقآ !

.اقآ منک  یمن  هلگ  هن !

.نامدرازآ یم  تسا و  هدرک  رک  ار  ناماه  شوگ  تنوشخ ، ِنشخ  شخ  شخ  دوب ! ناوارف  مغ  ردقچ  وت ، راظتنا  دوبن  رگا 

زا ار  مدزاب  تسا  کیدزن  تشحو ، رپ  ریگولگ و  ياه  هجنپ  هدـینارتسگ و  وت  یب  ناهج  رب  ار  دوخ  هاگ  هاگ  هیاس  نم ،»  » دـنلب سوقاـن 
.دنک وحم  هنامز  دای 

.درازآ یم  ار  نامماشم  ریوزت ، تنایخ و  غورد ، دب  يوب  .تسا  هدش  نیگنس  ناهج  ياه  کلپ  اقآ !

یم هتفرگ و  ملد  يدیپس ! هراتـس و  دوعوم  نیمز ! رب  ادخ  هریخذ  نیرخآ  يا  .دیآ  یم  نوخ  ياه  هرطق  ندیکچ  يادص  هشوگ ، ره  زا 
.يراد نیمغ  لد  زین  وت  هک  مناد 

هدـنزارفارب حـتف و  زور  بحاص  تساجک  « » يدـهلا هیار  رـشان  حـتفلا و  موی  ُبحاص  نیا   » .مزیر یم  کشا  مناوخ و  یم  هبدـن  هرامه 
وا لد  حالـصا و  ار  قلخ  ياه  یناشیرپ  هک  ملاع ، روما  حلـصم  نآ  تساجک  اضرلا » حالـصلا و  فلؤم  نیا   » ناهج رد  تیاده  مچرپ 

...و هراتس  دیشروخ و  هراتس و  زاب  منک و  یم  نامهیم  هدید  هب  ار  دیشروخ  زور  ره  اقآ ! دزاس .» یم  دونشخ  ار 
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.راهب شوخ  يوب  اب  ییآ ؛ یم  وت  هک  مراد  شوخ  لد 

.دوش یم  داش  شلد  ردقچ  ایند  هآ ! .دنریم  یم  هتفر  هتفر  اه  یهایس  ییآ و  یم 

یطخ طخ  ار  ایند  وت ، بایغ  رد  هک  نیا  ناجالوم ! .یشک  یم  طخ  نآ ، نیا و  دیلپ  تشز و  ياه  هتشون  رطس  رطـس  رب  اقآ و  ییآ  یم 
دنهاوخ یمن  ای  دنناد  یمن  مراد  نیقی  .دنسانش  یمن  ار  تیاه  گر  رد  نوخ  دنا ، هدرک 

یم ار  هاچ  نامه  زین  شیاه  کشا  تسا و  ریـشمش  نامه  وا  ریـشمش  تسا ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  رارکت  جع ،) ) يدهم ام  يالوم  دننادب 
.دهاوخ

کیلع مالسلا  دهاوخب -  ادخ  رگا  اه -  یکیدزن  نیمه  هک  میدهم ، نیریـش  راظتنا  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  هدنیا  هک  تسابیز  هچ  هآ !
.دش دهاوخ  منابز  درو  نسحلا ،» نب  هجح  ای  الوم  ای 

.مزیر یم  کشا  یه  مناوخ و  یم  هبدن  هرامه  رظتنم ، نم  مه  زاب  و 

؟ دنک تباجا  ار  رطعم  ناشیرپ و  قلخ  ياعد  هک  نآ  تساجک 

ما هدرک  دیما  ماد  ار  راظتنا  هدید 

ما هدرک  دیپس  يوم  تا  یپ  رد  هعمج  هب  هعمج 

یسر یمن  دسر و  یم  وت  يور  لایخ  لیخ 

ما هدرک  دیهش  زور ، قفش  دص  وت  بلط  رد 

یجنپ هجیدخ  / هیاس یب  دیشروخ 

! مسانش یم  ار  وت 

! ما هدناوخ  یکدوک  زا  ار  وت  هن ! تمشاب ، هدید  هک  نیا  هن 

.گرزبردام ياه  هّصق  زوریپ  هشیمه  ِنامرهق  يدوب ؛ مردام  هنابش  ییالال  وت ،

.ما هدش  گرزب  وت  اب  یکدوک  زا  نم  ناجاقآ ! گرزب ، ترسح 

ای دنـشاب ، هدـید  ار  وت  مه  ناـنآ  هک  نآ  یب  ما ؛ هدینـش  نادرم  ریپ  ناـنز و  ریپ  ناـبز  زا  اـهراب  اـهراب و  ار ، وت  ناـشیرپ  فلز  تیاـکح 
! دنشاب هدرک  سمل  ار  تروضح 

! یلبق زا  رتزیگنا  لد  رارکت ، ره  رد  وت  و  يوش ! یمن  هدیشک  رارکت  هب  هاگ ، چیه  وت  و  دنا ! هدش  گرزب  یکدوک  زا  وت ، اب  مه  اهنآ 
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یتسه هدیچیپ  ردق  نآ  ییادخ ! باتک  يا  هآ 

مناوخب رّرکم  دیاب  مریگب  تدای  بوخ  ات 

یتسه يابیز  نومضم  هتفهن  ترطس  رطس  رد 

! مناوخب رواب  قمع  زا  لد  هت  زا  ار  وت  دیاب 
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.هیناث ره  هقیقد و  ره  زور ، ره  مناوخ ؛ یم  مدناوخ و  ار  وت  و 

! مراپس یم  منامشچ  هظفاح  هب  ار  تروضح  منک و  یم  ریهطت  ار  مناهانگ  مناوخ ! یم  دوجو -  مامت  اب  ار -  وت  نم 

.مروآ یم  مناتسد  دای  هب  ار  وت  میالآ و  یمن  هانگ  هب  ار  مناتسد 

وت منک ! یم  دزـشوگ  ار  وت  دنک ، اطخ  اپ  زا  تسد  دیآ  یم  ملد  ات  وبـشوخ ! ار  ناهد  مزاس و  یم  يراج  رارکت  هب  ار  تمان  هظحل ، ره 
...ار وت  يروآدای ! ار 

! ینامز ره  رد  یناکم ، ره  رد  منیب ؛ یم  ار  وت  اج  همه  رد  و 

! یتسه هقلخ » یف  هّللا  نیع   » وت هک  یهاگآ ! ملد  لاح  زا  يا و  هتسشن  هراظن  هب  ارم  هک  منیب  یم  ار  وت 

ياه طارص  همه  دنباتـش و  یم  وت  يوس  هب  اه  هداج  تیاشامت ! زا  بیـصن  یب  نانچمه  دنرذگ ؛ یم  اه  لصف  هیاس ! یب  دیـشروخ  يا 
! دنوش یم  متخ  وت  هب  میقتسم ،

!؟ رک دهاوخ  سح  ار  تسّدقم  روضح  هظحل ، مادک  میتسناد  یم  شاک 

تمایق نامه  وت  روهظ  دیاش  کیدزن ؛ رایـسب  ود  ره  دنگرزب و  ود  ره  دـنا ، یمتح  ود  ره  روهظ ؛ و  تمایق »  » نیب تسا  یبیرغ  تهابش 
 ! ...دیاش تسا ،

! يزاس یم  روراب  ار  نیمزرس  نیمادک  كاخ  ینز و  یم  مدق  نابایب  نیمادک  رد  قشع ! يا  ما ، هدیشیدنا  وت  هب  اهراب 

تروضح ندوب  تعسو  مامت  يا 

! تروبع رطع  زا  دنزبس  اهرضخ 

يابیز ریوصت  هظحل ، کی  يارب  یّتح  هک  قیالان ! ردقچ  دنتخب و  هایس  ردقچ  هک  میاه  مشچ  يارب  مفسأتم 

! دندرکن باق  ار  وت 

! دندرکن سمل  ار  وت  روضح  رطع  هظحل ، کی  يارب  هک  مناتسد  يارب  مفسأتم 

! دندینشن ار  وت  زیگنا  لد  توص  دنا و  هدینش  ار  ییادص  ره  هک  میاه  شوگ  يارب  مفسأتم 

اپرب ییاغوغ  هچ  زور ، نآ  درک ! یهاوخ  لزع  حاضیتسا و  ار  ملظ  لدـع ، همکحم  رد  تسد ، هب  راقفلاوذ  ییآ ؛ یم  زور  کی  اعطق  وت 
!؟ دوش یم 
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دیآ یم  یهاوخ  نوخ  هب  هفوک ، زا  بارحم 

دیاشگ یم  تیاکش  رب  بل  كدف  مخز 

زاب دنز  رس  رس ، یب  ِدیشروخ  البرک  زا 

دیایب ارهز  ِيدهم  مئاق ، هک  يزور 
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! دش دهاوخ  اپرب  يرشحم  هچ  زور ، نآ  و  دنناوخ ، یم  رجفلاو  هروس  ناگتشرف ، دنیآ و  یم  حیبست  هب  نامز  نیمز و  زور ، نآ 

اشگب هناخیم  رد  یقاس ! يا  هآ 

ار الو  ماج  نک  راشرس  مه  زاب 

میتسم زاب  يداد ، هنامیپ  هدزای 

! میتسه رگید  یماج  تسم  نارامخ  ام 

يرون ماهلا  / ...تمئاق مایق  تمایق  ات 

نم زج  هک  متـسه  هناگی  يادـخ  نم  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  تفگ : داؤفلا » نکـسم   » باتک رد  یناث  دـیهش 
باختنا دوخ  يارب  ار  يرگید  يادخ  دورب  دشابن ، یـضار  نم  ردق  اضق و  هب  دنکن و  ربص  نم  يالب  رب  هک  یـسک  ره  .تسین  ییادـخ 

(1)« .دنک

شیوخ رارق  یب  ِییابیکـش  اب  ار  هتفه  زور  ره  ور ، نیا  زا  .دـجنگ  یمن  هنیدآ  هلـصوح  رد  هک  دوش  یم  زاغآ  وت  اـب  نم ، دـهع  ياـعد 
یلدنـص اب  ّتیبوبر ، دنلب  ِیـسرک  هک  مروآ  یم  نیقی  تگرزب و  ِییانـشور  هب  مهد  یم  تداهـش  هاگ ، نآ  .مدـنب  یم  يروبـص  نامیپ 

.دراد توافت  ایند  ماّکح  اسؤر و  رادخرچ 

.دننک یم  مکُح  وت  باتک  ِیـساسا  نوناق  ساسا  رب  یگمه  لد ، ایرد  ناربمایپ  هلـسلس  ات  هتفرگ  ناشورخ  ياهایرد  زا  وت ، نارازگراک 
.يوش یم  وت  نم ، هاگزیرگ  هنامز ، ریزگان  ياه  هظحل  رد  هک  تساج  نآ 

یناهنپ ياه  هصغ  هصق  و  دـنوش ، یم  لّدـبم  کشا  يراـج  ناـگژاو  هب  نم  سیلـس  ياـهدرد  توکـس ؛ هداـس  ناـبز  هب  تمناوخ  یم 
.دنرپس یم  تندوب  نیعِماّسلا  ُعَمْسَا  هب  ار  شیوخ 

.میا هتـسکش  یگتـسخ  ياه  هناش  راب  ریز  یهاگنابـش ! ياه  ترـسح  يدادماب و  ياهدهع  يادخ  يا  يرارکت ! ياه  هّلچ  يادـخ  يا 
.مینک تأرج  هناجوجل  ار  نتساوخ  ات  هدب ، ندرک  دایرف  هرهَز 

نیـسح شندمآ ، اب  میهاوخ  یمن  میتسین و  دیاب ، هک  نانچ  نآ  میناد ! یم  .دشاب  ام  هیده  هک  تسا  فیح  وت  هریخذ  نینزان  میناد ! یم 
، ناـشیرپ ِدرگ  ههاریب  ناـهج  نیا  كانـشطع ، تعاـمج  نیا  مـهبم  ییاـنیب  رد  اـّما  .دـشاب  خـیرات  هراـبود  ریدقتمالـسلا  هـیلع  یلع  نـب 

، شا ینارتسگ  یم  یهاوخب ، وت  رگا  هک  تسه  ییوسوس 
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شجرف رما  هبش ، کی  یناوت ، یم  دوخ  هک  نانچ  و  شراکنا ، -  یب  روضح  نوچ  هدنب  ات  ینک -  یم  شدیشروخ  شا و  ینارورپ  یم 
.دوش یم  مهارف  شروهظ  هنیمز  و  حالصا ،

نم گرم  زا  سپ  وا  روهظ  ریدقت  هک  مشابن  یـضار  زگره  منیـشنب و  هلبق  لباقم  هدـنامرد ، هتفرگ و  لغب  وناز  راذـگب  نم ! يادـخ  يا 
.دروخب مقر 

! نامَّزلا َبِحاص  ای  ْلَجَْعلَا  ْلَجَْعلَا  میوگ : یم  وت  يوکین  تهاجو  هب  منز و  یم  وناز  وت  هاگشیپ  رد  سپ 

.موش یم  رارکت  ...منک و  یم  رارکت 

.مشاب هدشن  تسس  وت  تجح  ندماین  ياهرارکت  نیا  رد  ات  منام  یم  راوتسا  وت  اب  نتسب  دهع  هب  نم  اهدهع ، نیا  رد  و  ... 

.ارم نک  رارکت  زین ، وت  وا  دهع  ياعد  رد  تمئاق ، مایق  تمایق  ات  ایب  سپ 

هدازربکا ریما   ...«/ اهزور نیا  »

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

! دنا هدمآ  هشیمه  زا  رت  یلاخ  هک  میاه  تسد  هب  منک  یم  هاگن 

دنهاوخب هک  دنا  هدمآ 

! ییایب هک  دنهاوخب 

يدماین دش و  بورغ  هک  منک  یم  رکف  يا  هعمج  هب  منک و  یم  هاگن  میاه  تسد  هب 

.تسا هدش  هداد  هدعو  هک  منک  یم  رکف  يا  هعمج  هب 

! ماما کی  الوم و  کی  دوعوم ، کی  یجنم ، کی  دیآ ؛ یم  یسک  نآ ، رد  هک  هدش  هداد  هدعو 

! نم يالوم 

!؟ منک سح  ار  تروضح  هک  نآ  یب  مشکب ، سفن  تیاوه  رد  ار  اه  هعمج  ردقچ 

! ...اّما منک ، زاب  مشچ  تندمآ ، دیما  اب  ار  حبص  ردقچ 

.دندرک ما  هتسخ  شاهرحس  اه و  بورغ  هایس -  ود  ره  دنا -  مه  لثم  همه  اهزور  هک 

! نم ياقآ 
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؟ دنک یم  كرد  ار  تندمآ  هعمج ، مادک 

؟ دنک یم  عورش  وت  ياه  مشچ  زا  ار  حبص  هعمج ، مادک 

؟ دنریگ یم  نشج  ار  تندمآ  هعمج ، مادک 

؟ ییآ یم  زبس  تعاس  نیمادک  سأر  وت ،

؟ دنز یم  گنز  ار  تروهظ  شیاه ، هبرقع  شپت  رد  تعاس ، مادک 

؟ دوش یم  میظنت  وت  ياه  مشچ  اب  هقیقد ، مادک 

؟ دریگ یم  باتش  ار  تیاه  ماگ  گنهآ  هیناث ، مادک 

! نم ياقآ 

.هبیرغ تندمآ  اب  اّما  دنیانشآ ، میاه  هیرگ  اب  اه ، هعمج  نیا 

.دنرادن یمامت  وت ، یب  هک  ییاه  کشا  دنا ؛ هدید  ار  میاه  کشا  دنا و  هدینش  ار  میاه  هیرگ  اه ، هعمج  نیا 

...اّما دننک ، یمن  كرد  ار  يا  هژاو  کشا ، زج  میاه  مشچ  تس و  یناراب  وت  یب  مزور  ره 

! نم يالوم 

! مسرت یم 

.دناوت يارب  هک  اه ، هیرگ  نیا  دنوش و  میاه  مشچ  تداع  اه ، کشا  نیا  هک  نیا  زا  مسرت  یم 

.نم رابتعا  دننم و  يوربآ  اه ، کشا  نیا  نم ! ياقآ 

يدماین متشون ، هک  اه  همان  هیرگ  اب 

! ایب متداع ، دوش  هیرگ  هک  نیا  زا  مسرت 

يریدق نیسحدمحم  / راظتنا هداج 

يراج قوش  کشا  دور ، دور  تهاگن ، کی  دیما  هب  طقف  ار  راظتنا  مخ  چیپ و  رپ  هداج  میتخود و  لد  مشچ  ار  تندمآ  ریسم  رـسارس 
.میتخیر قارف  کشا  میتشاذگ و  اه  هبدن  هناش  رب  رس  راز ، راز  ار  اه  هعمج  همه  میدرک و 
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میدرک ُرپ  نامرادید  شطع  سگرن و  لگ  ياه  لزغ  زا  ار  ناملد  تارطاخ  رتفد  قرو  قرو 

تیوب گنر و  يادف  سگرن  لگ  »

« تیور رادید  دوش  یک  مبیصن 
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يور قشع  هب  لبط ، لثم  ار  نامیاهرحـس  هظحل  هظحل  میدرک و  مراـظتنا  زا  راشرـس  يرارق و  یب  زا  زیربل  ار  دوخ  ماـیا  هساـک  ماـمت  و 
هب حبـص ، ات  ردـق ، ياه  بش  میدرک و  نامناکدوک  كاپ  لد  نامهم  ار  تتکرب  رپ  روضح  ياـه  هصق  میداد و  رـس  اـعد  همغن  تلگ ،

دیما

...زونه اما  میتشاد  هگن  زاب  ار  نامدوجو  ریقف  ياه  تسد  اه و  مشچ  تمشچ ، هشوگ 

.میناد یمن  یتسه  رازلگ  رد  ار  تزان  دوجو  لگ  ردق  هک  مناد  یم  زونه ،

قیقع لعل و  رظن  نُمی  زا  دنک  ار  لِگ  گنس و  »

« تسناد ینامَی  ِداب  سفَن  ردق  هک  ره 

.میا هدناوخن  ار  تا  هصغ  رپ  ياه  هصق  مجح  رپ  باتک  زا  یگرب  زونه  اقآ !

لالز جرف » راظتنا   » ینعم يراج  رد  لمأت  مشچ  اب  .میا  هدیشخب  دوبهب  نامبوخ  لمع  مهرم  اب  ار  تلد  غاد  مخز و  رازه  زا  یکی  زونه 
ياهراک شیاشگ  وت و  يابیز  سکع  تَجَرَف  لیجعت  هنیئا  رد  ِجرفلا » ِراظتنا  ِلاـمعالا  ُلـضفا   » هک میا ؛ هتـسیرگن  ار  اـه  لـمع  نیرتهب 

.میا هدیدن  ار  نامدوخ 

.میتخاسن نیزم  وت  رهُم  مان و  هب  ار  نامدوخ  رهِم  ياه  هکس  میداتسرفن و  تقشع  بتکم  هب  ار  ناملقع  ياپون  كدوک  سوسفا !

میدناوخن و زاین  نیلاب  هب  لد  میمص  زا  ار  وت  نوچ  یسفن  احیـسم  بیبط  دوخ ، کشا  هآ و  يافـص  اب  مایا ، یماکان  رتسب  رد  هک  غیرد ،
تتسد هب  هتفه  ره  هک  ناملامعا  یسررب  رـضحم  رد  سوسفا ، میتشاذگن ! تدیـشروخ  همـشچ  شبات  ربارب  رد  ار  ناملد  هریت  نیمزرس 

(1)! میا هداتسرفن  شیپ  زا  دنموربآ ، نماض  دسر ، یم 

ییاضر نسح  / روهظ هدیپس 

یمن سگرن  يوب  شراهب  یتح  راگزور ، نیا  ایب ، ترتسگ ، لدـع  دوجو  هب  تعیفر و  ماقم  هب  تا ، یتوکلم  هاـگراب  هوکـش  هب  اـبیبح !
، دراد تسد  رد  قشع  سوناف  هک  دیشروخ  هلیبق  زا  يدرم  رظتنم  تسا ؛ راظتنا  سیخ  نامنامشچ  لد ، راوآ  بیرغ  نیا  رد  .دهد 
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، دریگ یم  هناهب  لد  دیآ و  یم  اه  هنیدآ 

، اه هظحل  درس  هاگن  رد 

رتفد ياهرطـس  گنـشق ، هژاو  رازه  دـنک و  یم  لگ  ناماه  هفطاع  دوش ، یم  رارکت  نامـساسحا  هرابود  مینیـشن ؛ یم  ییاهنت  هچوک  رب 
.دنک یم  رپ  ار  نامراظتنا 

؟ درادن ار  سگرن  لگ  رادید  تقایل  هک  دش  هانگ  مادک  هب  موکحم  ام  ناگدید  اقآ ! مسیون ، یم  هدید  کشا  اب  ار  قارف  همان  گوس 

؟ میا هدش  تبرغ  ریسا  نینچ ، نیا  هک  میهدب  ار  تلفغ  مادک  ناوات  دیاب 

؟ دبات یمن  دیشروخ  ارچ 

؟ دندنخ یمن  سگرن  ياه  لگ  ارچ 

؟ دهد یمن  نایاپ  نامراظتنا  يادلی  بش  هب  تروهظ  هدیپس  ارچ 

! يدماین وت  اما  دش ؛ هتسب  راظتنا  هرجنپ  هب  هریخ ، هاگن  نارازه  داتسیا و  شپت  زا  بلق  نارازه  تسکش ، لد  نارازه  الوم !

.نامسآ یبآ  تقادص  هب  میناوخ ؛ یم  ار  وت  راشبآ ! ياوجن  يا  و  ناراب ، هصالخ  يا  هدیپس ! دوخ  يا  هدیپس ، هیبش  يا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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